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www.binothaimeen.con 

info @ binothaimeen.com 
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 ٠١١ برص ۔ :٤۷۹۳۹٤۱ سكاف ( طوطح ۵) :۷۹٩۰٩ فتاه

 ے1۷ ۳۷۷: شکاف ۔ 2۹1۷۱۷۷ : تنا : توديوسلا عرف
 :۵.۴۱۹۳۹٦۹۸. ضا ]او ةّيفرشلا ةّفطنملا . 21۱2۳۱۹۸-0: ةت غلا ةمطنملا
 . 0.2.۷٩۷ : ةيبونجحا ةقطنلا 2 متصتلاو ةَيلامتلا ةَقطنملا

 . ۵.15۹401٩6۵ : ةحراكا ضراتعلاو قدوستلا 525156 - .0.125 7305 . ورا حيز ولا

Pop@ dar-alwatan.com 

www.madar-alwatan.com 
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 ش يوونلا مامإلا ةمدقم

 تسل 01ر7 يي حم

 هللا همحر يوونلا مامإلا ةمدقم

 ريحا نحلل هنأ سب
 ءراهنلا ىلع ليللا روكم «رافغلا زيزعلا ءراهقلا دحاولا هلل دمحلا

 يذلا ءرابتعالاو بابلألا يوذل ةرصبتو «راصبألاو بولقلا يلوأل ةركذت

 ةمادإو هتبقارمب مهلغشو «رادلا هذه يف مهدهزف هافطصا نم هقلخ نم ظقيأ

 بهأتلاو هتعاط يف بوؤدلل مهقفوو «راكذالاو ظاعتالا ةمزالمو ,راكفألا

 ديمو نايبلاراب سرير هاني ادم رثعلاو «رارقلا رادل

 .را وطألا و لاوحألا رياغت عم

 هاناو ةلهشاو .هاكزأو ٍدمح غلبأ هدمحأ

 نأ دهشأو «ميحرلا فوؤرلا «ميركلا ربلا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 «ميقتسم طارص ىلإ يداهلا «هليلخو هبيبحو «هلوسرو هدبع ادمحم

 لآو «نييبنلا رئاس ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص «ميوق نيد ىلإ يعادلاو

 . نيحلاصلا رئاسو ّلك

 :دعب امأ

 ہند را ام ا وود عيل ذل ىنالاو یل ٌتَفَلَساَمَو # : ىلاعت هللا لاق دقف

 اوقلخ مهنأب حيرصت اذهو ء[07 ٩ : : تايراذلا] € نومي نأ ُدبرَأ امو ق قزر نم

 ايندلا ظوظح نع ضارعإلاو «هل اوقلخ امب ءانتعالا مهيلع قحف :ةدابعلل

 .روبح لزنم ال روبع ٌبكرمو «دالخإ لحم ال دافن راد اهنإف ؛ةداهزلاب

 . ماود نطوم ال ماصفنا عرشمو



 نيحلاصلا ضاير حرش

 ؛داهزلا مه اهيف سانلا لقعأو «داّبعلا مه اهلهأ نم ظاقيألا ناك اذهلف
 ررر وار مل رص ا رص رو م

 تا وہ طادخاف وامسلا نم ةئلدنأ امك ایدلا ةؤيَحْلا لکم امتإ :  ىلاعت هللا لاق
 وک

 اهله رتو ْتَنَيَرأَو اههرز ضرألأ تدم اإ ىح معنا او ساتل لک اب امم ضر لآ
 E تا 12 تسوطزك

 اذه يف تايآلاو ۲٤[« :سنوي] « نوركحَفي وهل تايآلا لصف َكِلاذَك سمالاب

 . ةريثك ىنعملا

 : لئاقلا نسحأ دقلو

 اَنَتفْلا اوُقاَحَو ايلا اوُقَلَط تس ةاَبيو نإ

 اَنْطَو يحل تسيل اهنا ٠ اوُمِلَعاَمَلَتاَميِفاوُرُظَن
 اَنْفَس اًهيِف ٍلاَمْعَألا عِلاَص اودسكلار ةيفل ايكو

 لع ف ف ال انا امو انتاج بفصو ام اهلا ناك اذا

 ىهنلا يلوأ كلسم كلسيو «رايخألا بهذم هسفنب بهذي نأ فلكملا

 . هيلع ٌتهَّبن امب متهيو «هيلإ ثرشأ امل بهأتيو «راصبألاو

 بدأتلا :كلاسملا نم هكلسي ام دشرأو «كلذ يف هل قيرط بوصأو

 «نيقحاللاو نيقباسلا مركأو «نيرخآلاو نيلوألا ديس انيبن نع حص امب

 : ىلاعت هللا لاق دقو «نيّيبنلا رئاس ىلعو هيلع هّمالسو هللا تاولص

 هنأ ال هللا لوسر نع ّحص دقو «[۲ :ةدئاملا] < ئوقتلاو رل لع اونواعتو ©

 نَم» : لاق هنأو ,"«هيخأ نؤَع يف ُدْيَعلا ناك اَم ٍدْيَعلا نوع يف هللاو» : لاق

 )١( ىلعو نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك ءملسم هجرخأ =



 .يوونلا مامإلا ةمدقم
 CD 9للسسس__ت_____س ج

 هَل َناَك ىدُه ىلإ اَعَد ْنَم» : لاق هنأو ."”«هلعاف رجا لثم ُهَلف ءٍريَخ ىلع لَ
 لاق هنأو «"«اًئيش مهروجأ ْنِم كلذ ُصُقْنَي ال ُهَعِبَت ْنَم ٍروُجُأ ُلْثِم ٍرْجَألا َنِم
 رُخ نم كَل ٌرْيَخ اَدِحاَو الُجَر كب هللا َيدْهَي ْنأل تاّوف» : هنع هللا يضر ىلعل
 ( . "معلا

 ام ىلع ًالمتشم «ةحيحصلا ثيداحألا نم اًرصتخم عمجأ نأ ثيأرف
 ,ةرهاظلاو ةنطابلا هبادآل ًالصحمو «ةرخآلا ىلإ هبحاصل اًقيرط نوكي
 ثيداحأ نم :نيكلاسلا بادآ عاونأ رئاسو بيهرتلاو بيغرتلل اًعماج
 بولقلا تاراهطو .قالخألا بيذهتو «سوفنلا تاضايرو «دهزلا

 دصاقم نم كلذ ريغو ءاهجاجوعا ةلازإو حرار ةنايصو ءاهجالعو

 .نيفراعلا

 ىلإ اًفاضم «تاحضاولا نم اًحيحص ًاثيدح الإ ركذأ ال نأ هيف ٌمزتلأو
 تايآب زيزعلا نآرقلا نم باوبألا ردصأو «تاروهشملا ةحيحصلا بتكلا

 نم سئافنب ٌيفخ ىّنعم حرش وأ طبض ىلإ جاتحی ام حشوأو «تاميرك
E E | 

 )۲٦۹۹(. مقر «رکذلا -ِ
 «هریغو بوك رمب هللا ليبس يف يزاغلا E «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ 6 )١(
5 

 و ا نم كان «ملعلا باتك «ملسم هجرخأ )۲)
E 

(TT)باتك «ملسمو )°1 ) مقر ‹ربيخ ةوزغ باب ‹يزاغملا باتك ‹«يراخبلا هجرخأ  

 )6 )مقر هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئاضف باب «ةباحصلا لئاضف



 ھے نيحلاصلا ضاير حرش
 يراخبلا هاور :هانعمف ««هيلع قفتم» :ثيدح رخآ ىف تلق اذإو

0 
 «تاريخلا ىلإ هب ينتعملل اًمئاس نوكي نأ باتكلا اذه مت نإ وجرأو

 ظ . تاكلهملاو حئابقلا عاونأ نع هل اًرجاح

 by ‹ّيدلاولو «يل وعدي نأ هنم ءيشب عفتنا اخ لئاس انأو

 هيلإو « يدامتعا ميركلا هللا ىلعو ‹ نيعمجأ نيملسملاو ؛ انبابحأ رئاسو

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هللا يبسحو «يدانتساو ىضيوفت

 . ميكحلا زيزعلا



 62 حراشلا ةمدقم

 حراشلا ةمدقم
 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف للضي نمو هل َّلِضُم الف هللا هدهي نم ؛انلامعأ تائيس نمو

 هدر ادمحم نأ او هل كيرش ال هلحو هللا الإ هلإ ال نأ َدْيهَشَأَو

 ظ هلوسرو
 لآ] 4( دونم متنأو ال لإ نوع ال ےول ىح هللا اوقتأ اونماء نيذلا ا 5 م مم بم ول 27 AAR رر اس سل د ٤

 اهجور ام قلو ردوو سفن نم کقلخ یزلآ کیر | د( سائلا ايأكي #9 ء[۱۰۲ :نارمع م e e 1 2 زو ے٥ رثسر 45م و ا شكر
 5 سسر

 او

 اع ناک هلآ نإ مارا ا د لأهل أ أوُثَّتأَو كانو اشک الاجر امن تي
 لس © ایس لوقا اولوقو هللا اوه اونم انني اب ١ :ءاسلا] © اًبيقَر

 ایی ر اک دقت مونرو هلأ عليم مو مكي مکن زو كلن كل
 ظ ۷١[. ءال٠ :بازحألا]

 ظ : دعب امأ

 شو ءالي دمحم يده يدهلا نسحأو « هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف
 . ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا

 هفلأ يذلا ««نيحلاصلا ضاير باتكل» ةديفملا ةليوطلا ةبطخلا هذهف

 ٠ .هتءارق انل قبسي ملو ديج”باتك وهو هللا همحر يوونلا ظفاحلا خيشلا
 عفان باتك هنأل ؛ ريخ ىلع همتن نأ ىلاعت هللا لأسنو هيف أدبن نأ تيأرو

 e ؛ حراوجلاب ةقلعتملاو ةرهاظلا لامعأللو .بولقلل



 تالا اذه

 نيحلاصلا ضاير حرش ,

 رئاسلو هيدلاولو هل وعدي نأ هب عفتنا نمم هللا همحر  بلط دقو

 انعمجي نأو «نيملسملا رئاسلو هْيَدلاولو هل رفغي نأ هللا لأسنف ؛نيملسملا

 نأ هللا لأسأو «ميرك داوج هنإ ؛هتمارك راد يف نينمؤملا انناوخإو هايإو

 مالسإلا نع هيزجي نأو هفلؤمل رفغي نأو «هب انعفني نأو «همامتإل انقفوي
 واوا ا لاو

 حراشلا

 نيميثعلا حلاص نب دمحم



 ریونا دب

 لا راضحإو صالخإلا باب. ١
 ةيفخلاو ةزرابلا لاوقألاو لامعألا عيمج يف 0

 أوو اَنْ اح نيل هل نبيل هلآ دحمل الإ ار ما امو 3 : ىلاعت هللا لاق

 هللا لاتی نل 8 : ىلاعت لاقو «[0 : ةنيبلا] ميلا يد كدر كلا اوبو وَلَا

TSق: ىلاعت لاقو ۷ : عحلا] کی ىلا لاب نكي ل  
 4: نارمع لآ] ذأ معي هود وأ مكحرودص يف امأوفحَت نإ مال ءو ر ےک

 حرشلا
 ىف ءةينلا راضخإو تاعالا باا لات ها حر فلا لا

 ۰ | ْ : (ةيفخلاو ةزرابلا لاوقألاو لامعألا عيمج

 ؛ لامعألا عيمج يف ناسّللا يف اهل لحم الو .«بلقلا اهلحم «ةينلا»

 وأ «جحلا وأ «موصلا وأ «ةالّصلا ةدارإ دنع ةيثلاب قطن نم ناك اذهلو

 سيل ام هللا نيد يف ًالئاق اعدتبُم ناك :لامعألا نم كلذ ريغ وأ ءءوضولا
 .جحيو «موصيو «قدصتيو «يلصُيو ءأضوتي ناک ةي يبنلا نأل ؛هنم

 مهللا ءأضوتأ نأ تيون ينإ مهللا :لوقي نكي ملف ؛ةينلاب قطني نكي ملو

 نأ تيون ينإ مهللا «قدصتأ نأ تيون ينإ مهللا «يلصأ نأ تيون ينإ
 اهّلحَم ةّينلا نأل كلذو ؛اذه لوقي نكي مل «.جحأ نأ تيون ينإ مهللا «موصأ

 لاق امك ؛ءيش هيلع ىفخي الو «بلقلا يف ام ملعي لجو زع هللاو «بلقلا

 ا ووا و : فلؤملا اهقاس يتلا ةيآلا يف ىلاعت هللا



 نيحلاصلا ضاير حرش
 6 رد

2 
 ظ ]4: نارمع لآ] أ نكي د هود

 عيمج يف ىلاعتو هناحبس هلل ةّينلا َصلْخُي نأ ناسنإلا ىلع بجيو
 . ةرخآلا رادلاو هللا هجو الإ هتدابعب يوني ال نأو «هتادابع

 هل يلع هنآ اودي لإ ارم امو : هلوق يف هب هللا رمأ يذلا وه اذهو

 نيد كلو كر اولا اوميقدو# لمعلا هل نيصلخم يأ .# َنيلَأ

 يف صالخ إلا ةين : يأ هلا رضحت نأ يغبنيو o» : ةنيبلا]  َةَمَبَملا

 . تادابعلا عيمج

 . هللا رمأل ًالاثتما ًأضوت هنأو «هلل ًاضوت هّنأو «ءوضولا ًالثم يونيف

 : ءايشأ ةثالث هذهف

 .ةدامعلا ةي

 . هلل نوكت نأ ةّينو - "

 . هللا رمأل ًالاثتما اهب ماق هنأ ةّينو

 . ةّينلا يف ءيش لمكأ اذهف

 أ ءرصعلا وأ ءرهظلا اهنأو «ةالصلا :ًالوأ يونت : ةالّصلا يف كلذك

 یا : اينا يونتو «كلذ هبشأ ام وأ ءرجفلا وأ ءءاشعلا وأ «برغملا

 ىلع حدمتل الو «ةعمس الو ٌءاير يلصت ال. ؛هريغل ال لجو زع هلل يلصت

 يلصت كنأ رضحتست :اثلاث ءايندلا وأ لاملا نم اًئيش لانتل الو «كتالص

 ارقا ُيكأَمطأ اک ل 4 ةرّصلأ ريل :لاق ثيح كبر رمأل ًالاثتما
 ا” رماوألا نم كلذ ريغ ىلإ كلا دلل ثم اوميفاو أَو 4 ةْولَصلأ

EI ea,اهلج  



 هديل GD 5 صالخإلا باب

 ًالمع دبعلا لمعي امّبر «دبعلا ةينب ملاع -ىلاعتو هناحبس - هللا نأو «بلقلا

 - هللا نأل ؛ةينلا هتدسفأ ٌدساف لمع وهو « ٌحلاص لمع هنأ سانلا مامأ رهظي

 يف ام ىلع الإ ةمايقلا موي ٌناسنإلا ىَراَجُي الو «بلقلا يف ام ملعي -ىلاعت
 لو روق ني مل اف ل ريآرَتلا لي موي € رياقل یو لع نإ ٭ : ىلاعت هللا لوقل «هبلق
 :هلوقك - بولقلا - رئارسلا ربتخت موي: ينعي 0.1٠١ - ۸ :قراطلا] % رصان

 ٠١[. 8 :تايداعلا] « روُدُصلأ فام َلَصَْحَو € ر وبلا فام عباد مكعب الفأ 8# 9

 يف امب رابتعالاو ٌلمعلاو «باقعلاو باوثلا نوكي :ةرخآلا يفف

 .مهلاوحأ رهاوظب سانلا لماعيف ء«رهظ امب ةربعلاف :ايندلا يف اأ
 .هنطابو هرهاظ َحلَص «نطاوبلا يف ام ْتَّقفاو نإ :رهاوظلا هذه نكلو

 ذوعن  ةدساف ةّين ىلع اًيوطنم ُبلقلا راصو ثفلاخ نإو «هتينالعو هتريرسو
 للا اذه فال اح ل كلو ثقتي لمعي ١ اورام هلع اق اللا
 ىَنعأ انأ :ىلاعت هلا لاق» : لاق ةي يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك

 ا ا ا ا ۰ ا

 ٠ !ىلاعتو هناحبس هلل ةينلا صالخإب ٌةوخإلا اهيأ !!هللا هللاف !
 َكَّنِإ : كل لوقيف يكل لَمَع ةدارإ دنع كيتأي دق ناطيشلا نأ : ملعاو

 هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب «قئاقرلاو دهزلا باتك «ملسم هجرخأ )١(
 ظ .(5980)مقر



 الو ءاذه ىلإ ثفتلت ال کلو كطّبتيو كتمه طبخي «ءاير اذه لمعت امنإ
 ول كال "4 ةعمس نأ ار لمت انهنإ كلذإ : كل لاق ولو لمعا لب «هعطت

Neo lGاا  

 هل ثفتلت ال «كبلق يف ناطيشلا ُهَلَحْدَأ يذلا ساوسولا اذهف ْنَذِإ

 . كلذ هبشأ امو يئارأ ينإ : لقت الو «ريخلا لعفاو

 دبع نب ٍلْئَقُت نب باطلا ِنْب َرَمُع صفح يبا َنيِنِمْؤُملا ٍريمأ نعو ١-

 ّيَوُل نب ٍبْعَك نب يدع نب ٍحاَزَر نب ٍطْرُق نِ هللا دبع نب حاير نب ىّرعلا

 كو شا لوسر تعمس :لاق - هنع هللا يضر - ي ٍّيودعلا ّيشرقلا بلاغ نب

 ةثرخه ثناك ْنَمَف «َوَن ام يرما لكِ امن ؛ِتاّيْنلاِب ُلاَمْعألا اَمّنإ» :لوقي

 اَيْنُدِل ُهتَرْجِه تناك ّنَمَو .هِلوُسَوَو هللا ىلإ ُهُتَرْجهَف .هِلوُسَرَو هللا ىلإ

 ندع قفتم ؛ هيَ َرجاَه ام ىلإ ةتَرْجِف اًهُحِكنَي ٍقَأَرْها وأ ا

 0 د ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبا e امامإ e '"'هتّحص

 نيل امهِيَحْيِجَص يف - ومالا رت رنک یراق ملمس حب

 ( ,ةفئصملا بتكلا عصا امه

 الي هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك ؛يراخبلا هجرخأ )١(
 1 مقر («ةينلاب لامعألا امنإ)» : ا هلوق باب .داهجلا تانك .ملسمو «(۱)مقر

 )١9050(.



 ےک )کک حجج ظ صالخإلا باب

 حرشلا
 يغبني هنأو «لجو زع هلل ةينلا صالخإ «صالخإلا يف بابلا اذه ناكامل

 ركذ : لاح لَك ىلعو «لعف لك يفو «لوق لك يف هلل ةصلخم ةينلا نوكت نأ
 تو لا يحرم كذا E اذهب قّلعتي ام تايآلا نم فلؤملا
 يذلا باطخلا ن نب رمع ثيدحب اذه رّدصو ءاضيأ هب قّلعتي ام ثيداحألا

 لكِ امل ؛ِتاَيْنلاِب ُلاَمْعألا اَمّنِإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :هيف لاق
 :«ىئَون ام ٍءىرُْما

 : امهيف هللا مهمحر-ءاملعلا فلتخا ناتلمجلا ناتاه
 ةيناثلا ةلمجلا ّنِإو .ءدحاو ّىنعمب ناتلمج امهنإ :ءاملعلا ضعب لاقف

 ٠ .ئلوألا ةلمجلل ٌديكأت
 نوكي نأ مالكلا يف اربا نال كلذو ؛ ؛حيحصب سيل اذه نكلو

 ؛اًميظع اًقرف امهنيب نأ نّيبتي ني لالا خم اني ون اديك وت ال اسان

 ظ لاوس ىلا
 كف ؛ ةّين نم هيف دبال لمع ّلك نأ ةا يبنلا اهيف نسبي ببس : ىلوألا

 يأل نكمي الو «ةّين نم هيف ٌدبالف «راتخم لقاع وهو ناسنإلا هلمعي لمع
 هللا انفك ول» :ءاملعلا ضعب لاق ىتح ؛ةّينب الإ المع لمعي نأ راتخم لقاع
 . «!قاطُي ال ام فيلكت نم ناكل «ةين الب المع

 «هركم ريغ ”راتخم َتنأو «كلقع يف َتنأو لمعت فيك ؛ حيحص اذهو

 ةدارإ نع جتان لمعلا نأل ؛ليحتسم اذه !؟ةّين الب المع لمعت فيك



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 . ةينلا يه ةدارإلاو «ةردقو

 تاينلا ّنكلو «ةّين هلو الإ لماع نم ام هنأ اهانعم ىلوألا ةلمجلاف : ْنذإ

 . ضرألاو ءامسلا نيب امك اًديعب اًئيابت نيابتتو ءاّميظع افالتخا فلتخت
 يف هتين نم سانلا نمو «ءيش ىلعأ يف ةمقلا يف هتّين نم سانلا نم

 المع نالمعي نْيلَجَرلا ىرتل كنإ ىتح ؛ءيش ىندأو ءيش ٌنسخأ يف ةمامقلا
 «تانكسلاو تاكرحلا يفو «هئانثأ يفو هئاهتناو هئادتبا يف ناقفتي اًدحاو

 كلذ كورولا نصا امك امو هلال و لارا

 . ةينلا فالتخاب

 . نيابتتو فلتخت تاينلا نكلو «ةينب الإ لمع نم ام هنأ نساسألا : نذإ

 ْنِإ : یون ام هل ءىرما لكف ؛«ىون ام را ركل امّنإو» : لاق كلذ ةجيتن

 یون نإو «كلذ هل لّصح د هلامعأ يف ةرخآلا رادلاو هللا یون

 . لصحت ال دقو لصحت دقف ءاينّدلا
 4 درد نمل ءا ام اهيف مل الب ةلجاملا درب ناک نک :ىلاعت هللا لاق

 . 4مم اماهيف مل انلَجَع # : لاق لب ؛ديرُي ام هل انلّجع : لاق ام «[14 :ءارسإلا]

 ؛ هل لّجعُملاو ّنَّجَعُملا دّيقف «ناسنإ لكل ال دير نمل ؛وه ءاشي ام ال
 «هنم اًئيش ىطعي نم : مهنمو اندا هرم ديوي اه طن قب : سانلا نمف

 ظ . اذبأ اًئيش ىطعي ال نم : مهنمو

 اك کوان نوم وهو اهيس اه سو َرْخْلا دانأ نمو » :اکآ
 دارأ يذلا لمعلا اذه ٍتارمث ينجي نأ ّدبال ء[۱۹ :ءارسإلا] 6ک 1

 . ةرخآلا رادلاو هللا هجو هب



 0 ( | صالخإلا باب

 .«ئون ام ئرما لكل امّنإ» ْنذِإ

 ٌنازيم اهلبق يتلاو ا هذه «خلإ...تايّنلاب لامغألا امُنإ» :هلوقو

 ةشئاع نع ناخيشلا هجرخأ اميف لكي هلوقو «نطابلا نازيم هنكل ؛ لمع ّلكل
 لامعألل نازيم “«دَر َوُهَف هاَنْوْمَآ ِهْيَلَع َسْيَل مَع لمع ْنَم» : اهنع هللا يضر
 . ةرهاظلا

 ثيدح لك َنيّدلا ناعمجي ناثيدحلا ناذه» :ملعلا لهأ لاق اذهلو
 لمع نم» :ةشئاع ٌثيدحو «نطابلل نازيم «تاينلاب لامعألا امنإ» :رمع

 . رهاظلل ٌنازيم «انرمأ هيلع سيل المع

 ثّناك ْنَمْ» :لاق «هيلع ثيدحلا اذه قّبطي ًالئم لب يبنلا ب رض مث

 هُتَرْجِه ثناك ْنَمَو ءهِلوُسَرَو هللا ىلإ ُهُتَرْجِهف ءِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ُهُتَرْجِه
 :«هيلإ رَجاَم ام ىلإ هُتَرْجِهف ءاهُككْنَي ٍةأرما وأ اًهُبيِصُي اين

 نأ ٌلثم . مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ناسنإلا لقتني نأ : '« ةرجهلا»

 راهظإ نم نكمتي الو ءملْسُيف  رفك راد اكيرمأو  اكيرمأ يف لجر نوكي
 . ةرجهلا يه هذه «ةيمالسإلا دالبلا ىلإ اهنم لتنيف ‹ كانه هنيد

 : ةرجهلا يف نوفلتخي مهف «ساّنلا رجاه اذإو

 ةعيرش ىلإ ينعي ؛ هلوسرو هللا ىلإ هدلب عدَّيَو ءرجاهي نم مهنم : لوألا

 ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك «ملسم هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا )١(

 سيل ام انرمأ ىف ثدحأ نم» :ظفلب يراخبلا هاورو )۱۷١۸(. مقر «ةلطابلا

 حلصلاف ‹روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ‹حلصلا باتك ٤(در وهف هنم

 .(۷) مقر «دودرم
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 لانيو «ريخلا لاني يذلا وه اذه يب هلوسر ناسل ىلع هللا اهعرش يتلا هللا
 . ىو ام كردأ دقف يأ ؛«هلوُسَرَو هللا ىلإ هُتَرْجهف» :لاق اذهلو ؛هدوصقم

 عمج بحي ٌلجر : ينعي ءاهبيصُي ايندل ّرجاه : نيرجاهملا نم يناثلا
 رجاهف «لاومألا باستكال اًبصخ اًعترَم مالسإلا دالب يف نأ عمسف «لاملا
 ميقتسي نأ دصقي ال «طقف لاملا لجأ نم ؛مالسإلا دلب ىلإ رفكلا دلب نم

 .لاملا هه نكلو «هنيدب مته الو « هنيد

 ةأرما ديري ؛مالسإلا دلب ىلإ رفكلا دلب نم رجاه ّلجر :ثلاثلا

 دلب ىلإ اهب رفاست الو «مالسإلا دالب يف الإ كجّوزن ال :هل ليق ءاهجوزتي
 جّوزتي نأ لجأ نم ؛مالسإلا دالب ىلإ رفكلا ٍدلب  هدلب نم رجاهف ءرفكلا
 . ةأرملا هذه

 لاق اذهلو «هلوسرو هللا ىلإ رجاهي مل «ةأرملا ديرمو ايندلا دیرمف
 لقي ملو «هيلإ َرَجاَه اَم ىّلِإ» لاق انهو ««ِهْيَلإ َرَجاَم اَم ىَنِإ ُهُتَرْجهف» ي يبنلا
 ؟اذاملف اكن ةأرما ْوَأ اهبّيصُي اينُد ىلإ هترجهف»

 ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجهف :لاق اذإ هنأل ؛مالكلا ٍلوطل :ليق
 هيَنإ َرَجاَه ام ىَنِإ ُهَنِرْجِم» :لاقف «ًاليوط مالكلا راص ؛اهحكني

 ؛امهركذ نع اًضارعإو ءامهل اراقتحا ؛امهيلع ّصتُي مل لب :ليقو
 لضفأ نم يه يتلا-ةرجهلا ةينو . ةجوزلاو ءايندلا : يأ ؛ناريقح امهنألف
 ام ىلإ ُهُتَرْجِهَف» : لاق فاس تم ةئ الاوان ةلا دار ل بلامغألا

 00 . ةّطحْمُم ةدساف ةين اهنأل ءاراقتحا كلذ ركذي ملف هِهْيَلِإ َرَجاَه



 صالخإلا باب
DEتس  

 ىون يذلا اذه نإف ؛عيمجلا وأ اذه وأ اذه ءاوس «لاح لك ىلعو

 ٌةَطَحْنُم ةلفاس هتين نأ كش ال ءاهحكني يتلا ةأرملا وأ ءاينّدلا هترجهب
 . ل هلوسرو هللا ىلإ رجاه يذلا لوألا فالخب «ةطباه

 : ةرجهلا ماسقأ |

 نامل نو و قماعلال نكره لمعلا نوكت رجل
 هيف رثكت ناكم نم ناسنإلا لقتني نأف :ناكملا ٌةرجه :لوألا مسقلا

 هيف دجوي ال ٍدلب ىلإ رفك َدلب نوكي امّبرو «قوسفلا هيف رثكيو «يصاعملا
 | 0 . كلذ

 هنأ ملعلا لهأ ركذ دقو ؛مالسإلا دلب ىلإ رفكلا ٍدلب نم ةرجهلا ٌهمظعأو
 رداق ريغ ناك اذإ مالسإلا دلب ىلإ رفكلا ٍدلب نم راهي نأ ناسنإلا ىلع بجي
 . هنيد راهظإ ىلع

 رئاعش ّماقأ اذإ ضرع الو «هنيد راهظإ ىلع ارداق ناك اذإ اّمأو
 كلذ ىلع ًءانبو «ٌتحتست اهنكلو «هيلع بجت ال ةرجهلا ناف ٣

 يذلا رفكلا دلب ناك اذإف «هيف ءاقبلا نم مظعأ رفكلا دلب ىلإ رفّسلا نوكي
 «هترداغم هيلع َبَجَو ؛هيف هنيد ةماقإ عطتسي مل اذإ ؛ناسنإلا نطو ناك
 . هنم ةرجهلاو

 هّنإف ؛ نيملسملا دالب نمو «مالسإلا لهأ نم ناسنإلا ناك اذإ كلذكف

 ءهنيد ىلع رطخلا نم كلذ يف امل ؛رفكلا دلب ىلإ رفاسُي نأ هل زوجي ال
 ةيوقت نم كلذ يف املو هلام ةعاضإ نم كلذ يف املو «هقالخأ ىلعو
 لاق امك «عيطتسن ام ّلكب رافكلا ظيغن نأب نورومأم نحنو .رافكلا داصتقا
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 راتگ ے مکتوب بزل انيق انماء یل جای > : ىلاعتو كرابت هلل
 | ف

 : ىلاعت لاقو ء[١١٠ :ةبوتلا] 4 بملأ عم هلل أ امكعاو ةظلغ مكيف اود جلو
 01 ت ر نور ص 4 04 هم يع م ٤ مس ها ر

 بيك الإ اليت وذع نم تولان الو رافكحلا طي اًكِطْوَم توقظ الو »
 6ع

 ]° : ةبوتلا] 4َنيرَحْمْلأ ل ٌعيِضْي ال هلا تإ حص لمع هب مهل

 نم وأ «دوهيلا نم وأ «ىراصنلا نم ناك ءاوس «ناك اَنَأ رفاكلاف

 هلل ودع رفاكلا «مالسإلاب مستي مل مأ مالسإلاب ىمست ءاوسو «نيدحلملا

 ! !ودع هّنإف ؛هب سبلتي امب سّبلت امهم ءاعيمج نينمؤمللو هلوسرلو هباتكلو

 : ةثالث طورشب الإ رفكلا دلب ىلإ رفاسُي نأ ناسنإلل زوجي الف .

 رافكلا نأ ؛تاهبشلا هب عفدي ملع هدنع نوكي نأ :لوألا طرشلا

 يف اًهبشو «مهلوسر يف اًهبشو ۰ مهنيد يف نيملسملا ىلع نودروي

 ىقبيل ؛ةهبشلا نودروُي ِءيش لک يفو .مهقالخأ يف اًهبشو . مهباتك
 يتلا رومألا يف كلش اذإ َناسنإلا َّنأ مولعملا نمو ءاّبذبذتم اًكاش ٌناسنإلا

 هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلاف «بجاولاب مّقي مل هّنإف ؟نيقيلا اهيف بجي

 نوكي نأ بجي  هذهب ناميإلا  هّرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو

 . رفاك وهف كلذ نم ءيش يف ُناسنإلا كش نإ ؛اًئيقي

 مهئامعز ضعب َّنِإ ىتح ءّكلشلا نيملسملا ىلع َنولخْدُي رافكلاف
 .ىراصنلا نيد ىلإ هنيد نم ملسملا اوجرخت نأ اولواحت ال :ًالئاق حّرص

 هومٌتبلَس هنيد يف هومتككش اذإ مكنأل ؛هنيد يف ُهوككشت نأ يفكي نكلو

 ةزعلاو ةبلغلا اهيف يتلا ةريظحلا هذه نم هوجرخأ متنأ «فاك اذهو «نيّدلا

 ينبملا  ىراصنلا نيد يف هولخدت نأ اولواحت نأ امأ . يفكيو ةماركلاو

 ےس



 تس 010ج صالخإلا باب

 ءاج امك «نولاض ىراصنلا َّنأل «نكمي ال اذهف  ةهافسلاو لالضلا ىلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا نيد ناك نإو ايب يبنلا نع ثيدحلا يف

 ىدهلا نإف ةي يبنلا ةلاسرب خسني نأ لبق هتقو يف ّقحلا نيد هنكل «قح َنيد

 ظ . هَ لوسرلا هب ءاج اميف قحلاو
 ناسنإلا ّنأل ؛تاوهَّشلا نم هيمي ٌنيد هدنع نوكي نأ : يناثلا طرشلا

 ؛ سمغنا رفكلا دالب ىلإ بهذ اذإ نيد هدنع سيل يذلا . تاهبشلا هب عفدي
 لك .طاولو «ئنزو ءرمخ نم «تاوهش كانه ءايندلا ةرهز دجي هلال
 نأ هيلع ىشخُي دالبلا هذه ىلإ بهذ اذإف .رفكلا دالب يف دوجوم مارجإ
 دنع نوكي نأ دبالف . هيمحي نيد هدنع ناك اذإ الإ «لاحوألا هذه يف َقلزني

 . تاوهشلا نم هيمحي نيد ناسنإلا

 ؛اًضيرم نوكي نأ لغم ؛كلذ ىلإ اًجباتحُم نوكي نأ ؛ٌتلافلا طرشلا
 ال ملع ىلإ اًجاتحُم نوكي وأ «ءافشتسالل رفكلا دالب ىلإ رفسلا ىلإ جاتحي
 نوک وا .ملعتيو كانه ىلإ ٌبهذيف ؛هيف ٌصّصَخَت مالسإلا دلب يف دجوي
 نأ دبال هنأ مهملا . عجريو ُرجَّتيو بهذي «ةراجت ىلإ اًجاتحم ناسنإلا

 لجأ نم رفكلا دلب ىلإ نورفاسُي نيذلا َّنأ ىرأ اذهلو «ةجاح كانه نوكي
 تزف رسل اذهل هقون شر ا «نومثآ مهنأ ىرأ ءطقف ةحايّسلا

 )١( .فباتكلا ةحتاف ةروس نمو باب «نآرقلا ريسفت باتك «يذمرتلا هجرخأ `
 25907)مقر ٠ .«لالّص ىراصتلاو .مهيلع ٌبوضغم دوهيلا» :ظفلب

 دمحأو )٤/ )۳۷۸.«ىراصنلا نيلاضلا َّنإو دوهيلا مهيلع بوضغملا ّنِإ» : ظفلب

 .ثيدح رخآ عماجلا حيحص يف وهو «بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو ٠
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 ال نيح ؛ةمايقلا موي هنع نوبساحُيسو «مهلامل ةعاضإو «مهيلع مارح

 .مهلامعأ الإ نودجي ال نيح « هيف نوهزنتي وأ هيف نوحّسفتي اًناكم نودجي
 .مهقالخأ نودسفُيو «مهلاومأ نوفلتُيو «مهتاقوأ نوعّيَضُي ءالؤه نأل

 دالب ىلإ نوبهذي ءالؤه َّنأ ٍبَجَع نمو «مهلئاوع مهعم نوكي امّبر كلذكو
 اهيف عمسُي امنإو ءركاذ ٌركذ الو .نذؤم توص اهيف عمسُي ال يتلا رفكلا

 مهونبو مهولهأو مه ةَّدم اهيف نوقبي مث «ئراصنلا سيقاونو «دوهيلا قاوبأ

 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن «ٌريثك رش اذه يف لصحيف « مهتانبو

 ءانيتأت يتلا ٌثابكنلاو «تابكنلا هب هللا لحي يذلا ءالبلا نم اذهو

 هللا لاق امك «يصاعملاو بونذلا ببسب اهّلك اهشيعن نآلا نحن يتلاو
 # رشک نعأوُفَعَيَو کیدی تبسک امف بیم نم مكبس امو ۶ : ىلاعت

 ٠"[. :ىروشلا]

 ال هّئأك ءاّنع لفاغ انبر َّنأك .اندالب يف نونمآ نحن «نولفاغ نحن
 . هتلفُي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل يلمُي ال هنأك «ملعي

 ذايعلاو ةيساق مُهبولق ّنكلو «ثداوحلا هذه يف نورصعي سانلاو

 امو جويل واکس امف باذعلاپ ہهتذخأ دقو # : هناحبس هللا لاق دقو !هللاب

 .[77 :نونمؤملا] وعرض
 امو هللا ىلإ اوناكتسا ام كلذ عمو ءمهب لزنو «باذعلاب مهانذخأ

 لأسن  بولقلا تسق نكلو «هتوطس نم اوفاخ امو «ءاعّدلاب هيلإ اوعّرضت

 ىلقلا ىلع مت ةّيريصملا ثداوحلا تحبصأ ىتح ؛تتامو  ةيفاعلا هللا

 يف سانلا ناك ول ًالإو «هتوسقو بلقلا تؤم نم هللاب ذوعن ءدراب ٌءام اهنأكو
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 يذلا عضولا اذه ىلع اوراص ام «ةيح بولق يفو «ةوحص يفو «لقع
 ةكلهُم ةرّمدم برح لاح يف انّنأ ُرَبَتعُت عضو يف اننأ عم ا 0

 كّرح اًدحأ دجت ال اذه عمو «كلذ ريغو دونجلاو باصعألا تازاغ برح

 فورظلا هذه يف اًسانأ َّنِإ ءأطخ هنأ كلش ال اذه « هللا ءاشي نأ الإ اًنكاس

 دالب يفو يسم صعبا جوبا اكمل

 اكا الاوت ولا

 هنإف كانه ريثأتو رثأ هل ناك اذإ ؛زوجي ةوعدلل رفكلا ٍدالب ىلإ رفّسلاو
 مهيلع َيّمُع دق مهماوع نم ةيثك رفكلا ُدالبو ؛ةحلصمل فس هّلأل ؛زئاج

 مالسإلا نإ مهل ليقو ءاولّذض دق لب ءاتيش مالسإلا نع نوردي ال «ٌمالسإلا
 ثداوحلا هذه لثمب برغلا عمس اذإ اميسالو «عاعرو ةّيجمهو ِةّيشحو نيد

 نيأ نولوقيس «نوملسم مهنإ نولوقي نم يديأ ىلع تلصح يتلا

 لكأيو «ضعب ىلع اهضعب ودعي ٌةيراض شوحو !!ُهّيْسشْحَو هذه !؟مالسإلا
 هللا لأسن «نيملسملا ٍلاعفأ ببسي مالسإلا نم سانلا ٌرفنيف ءاضعب اهضْعَب
 | ميقتسملا ةطارص اًعيمج انيدهي نأ

 نم هنع هللا هاه ام ناسنإلا رجهي نأ يهو «لمعلا ٌةرجه : يناثلا مسقلا
 نم َنوُمِلسُملا َملَس ْنَم ٌمِلسُملا» : ي يبنلا لاق امك قوّسُملاو يصاعملا
 هللا مرح ام لك ٌرجهتف '''«ةنغ هللا ىهن ام رَجَه نم ْنِجاَهملاَو هدو هناَسِل

 .ملسمو (5185) مقر نيا «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ ١(
 )4١(. مقر « لضفأ رو یاو مالسإلا لضافت نایب باب «ناميإللا باتك
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 ا داغ نم ناتي ايم وأ اى ننام نک او لغ
 نيدلاولا قوقعو لطابلاب لاملا لكأو شغلاو لتقلاو متّشلاو ٌبّسلا رجهتف

 ىلإ كنعد كسفن نأ ول ىتح «هرجهت هللا مّرح ءيش َّلكو ماحرألا ةعيطقو
 . هنع دعبتو هرجهت ىتح كلذ مّرح هللا نأ ركذاف «كيلع تّحلأو اذه

 ءانايحأ هترجه بجت دق لماعلا َّنِإف «لماعلا ةرجه :ثلاثلا مسقلا

 هاف ؛اهب يلابُي ال يذلا ؛ةيصعملاب رهاجملا لجّرلا لثم :ملعلا لهآ لاق

 . ةحلصمو ةدئاف هرجَه يف ناك اذإ هرج عرسي

 . ةيصعملا نع عجرو « هسفن رذق َفَرَع رجهاذإ هنأ هنأ ةدئافلاو ةخلضملاو

 ءساّنلا هرجهيف ؛ءارشلاو عيبلاب شغلاب ٌفورعم ّلجر :كلذ لاثمو

 هرجهيف ؛ابّرلاب لماعتي ناث لجرو منو عَجَرَو اذه نم بات هورجه اذإف

 هسفن نم لجخ اذه فرع اذإف يمل اغ نوهت لر ‹سانلا

 رف اذهف ؛ ىلصي ال - مهمظعأ وهو ثلاث لجرو «هباوص ىلإ داعو

 ملي الو «مالسلا هيلع دري الف ؛رجهُي نأ بجي «- هللاب ذايعلاو  ٌرفاك

 ىلإ داعو هللا ىلإ عجرو هسفن فرع اذإ ىتح هتوعد باجت الو ؛هيلع
 . كلذب عفتنا مالسإلا

 لجأ نمال ؛ ةيصعم لجأ نم وهو «عفني الو ديفُي ال ٌرجٌهلا ناك اذإ امأ

 لك ىلع رجهُي دترملا رفاكلاو . رجهي هّنإف رفكلل ناك اذإ رجلا َّنأل ءرفك

 يف نكي مل اذإ رفكلا نود يتلا ةيصعملا بحاص َّنكل دفي مل مأ دافأ لاح

 ْنأ ملن ُلِحَي آل» :لاق ب يبنلا نأل ؛هرجه لحي ال هنإف ةحلصم ِهِرْجَه

 َمُمْرْيَخو ءاذَه ُضِرعُيَو اذَه ٌضرْعُيَف ٍنايِقَتْلَي ,لايل ٍِثآلَن قف ُهاَخَأ َرْجْهَي
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 “«مالّسلاب ُادْبَي يذلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع رفكلا نود يتلا يصاعملا َّنأ مولعملا نمو

 . ناميإلا نم ٌجرخت ال

 0 7 .دافأ نإف ل وأ ديف رجلا لف ؛ كلذ دعب رظنلا ىقبيف

 يضر - كلام نب بعك ُهَّصِق كلذ ليلدو ءرجهي هنإف هتيصعم ناسنإلا عدي
 - مهنع هللا يضر - عيبرلا نب ةرارمو «ةيمأ نب لالهو « هنع هللا

 «مهرجهب نيملسملا رّمأو ٠اب ٌئبنلا مُهَرَجَهَف كوبت ةوزغ نع اوفلخت
 مهيلع تقاضو «هللا ىلإ اوأجلو ءاّميظع اًعافتنا كلذ يف اوعفتنا مهّنكل

 الإ هللا نم أجلم ال نأ اونقيأو « مهسفنأ مهيلع تقاضو «تبُحَر امب ضرألا

 . مهيلع هللا باتو اوباتف هيلإ

 . لماعلا ةرجهو «لَمَعلا ةرجهو «ناكملا ةرجه : ةرجهلا عاونأ هذه

 لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع هللا ِدْيَع ّمأ َنيِنمؤملا ّمأ نعو - ۲

 ُفَسْحُي ٍضْرألا َنِم َءاَدْيَبِب اوئاك اًذإف ,ةّبغكلا شْيَج وُرْغَي» دكت هللا لوسر

 مهرخآو مهلؤاب ُفَسْحُي قيك تلا لوسر اي :تلاق «ْمهِرِخآو ٌمِهلَوأِب

 ربلا باتك ملسمو )1٠۷۷(« مقر ةرجهلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )501١(. مقر «يعرش رذع الب ثالث قوف رجهلا ميرحت باب ءةلصلاو

 E ET بك تيد ىلإ ةزاشإ )۲(

 باتك ءملسمو ء(۱۸٤٤) مقر كلام نب بعك ثيدح باب «يزاغملا باتك

 .(19/!1) مقر 0 لا
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 َنوُنَعْبُي َّمُت ,مِهِرْخآو ْمِهِلَّواِب فَسْحُي» :لاق ؟مهنم سيل نمو ,مُهقاوسأ مهيفو

 .ٌيراخبلا ظفل اذه «[هيلع قفتم] '''ُمِهِتاَّيْب ىلع

 ظ حرشلا

 هنأ ربخأ الع ىبنلا نأ  اهنع هللا ىضر  ةشئاع ثيدح ٌفلؤملا ركذ

 . رش لك نم اهذقنأو هللا اهامح ةفّرْشُملا ةبعكلا «ةبعكلا ْشيج وزغي

 امهيلع  ليعامسإ هنباو «ميهاربإ هانب ؛هللا تيب يه ةبعكلا هذه

 آن لَ ابر 8 نالوقيو ِتيبلا ّنم َدعاوّقلا ٍناعفري اناكو - مالسلاو ةالصلا
 ٠١١[. :ةرقبلا] € ْمِيِلَملأ ٌعيِمَسلَأ َتَنَأ َكّنِ

 يف ميظع شيجب ةازغف ءْنَمّيلا نم هّوُرغي نأ ةهربأ دارأ تيبلا اذه

 ةبعكلا نم برق اًملف هللا تيب  ةبعكلا هب مدهي نأ ديربي ؛جيظع ليف هتمّدقم

 اولعجف ءمّدقتي نأ ىبأو «ليفلا نزح يلا لا ناکم ىلإ لصوو

 ؛عرسأو َلَوْرَه نمّيلا وحن هوفرص اذإف «ىبأف ةبعكلا ىلإ مّدقتيل هنورهني
 هتّقان َّنأ امل ةيبيدحلا ةوزغ يف- مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسّلا لاق اذهلو

 ءاوصَقلا ٍتَألَخ ٌءاوصَقلا ِتَألَخ : ةباحصلا لاقف «يشمت نأ ثبأو ْتَنَرَح

 ,ُءاَوْصَقلا ِتْواخ ام» : ةا لوسرلا لاق  ِةَّلع ريغ نم تكربو «تنرح ينعي -

 «ةميهب نع عفادُي  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلاف «'”«!قلخب اَهَل َكاَذ اَمَو

 )١( مقر «قاوسألا يف ركُذ ام باب «عويبلا باتك «يراخبلا هجرخأ )5118(:
 .(؟588) مقر كيلا مؤي يذلا شيجلاب فسخلا باب ؟نرتفلا تاتك ‹ملسمو

 )۲( «داهجلا يف طورشلا باب ‹«طورشلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)۲۷۳١(.
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 . مئاهبلا ىلع ولو «يغبني ال ملّظلا ّنأل

 ُنِبْأَح اًهَسّبَح ُنِكلَو - ةداع يأ - قّلُحِب اَهَل َكاذ ْأَمَو ,ٌءأَوْصقلا تلخ اَم»

 ال هديب يِسْفَن ْيِذَّلاَو» «ىلاعتو هئاحبس ٌهِبسرلا وه :ليفلا سباحو «لْيِفلا

 ءاَاَيِإ مهيأ الإ هللا تَمْرُح اًهيِف نوُمّظَعُي ةطخ يِنوُلاْسَي

 اذه هدوقي «ميظع شيج يف ءنمَيلا لبق ّنِم تيزغ ةبعكلا لأ ملا

 نأ ليفلا ىَيأ سمغملا ىلإ اولصو املف «ةبعكلا مدهيل ؛ميظعلا ليفلا
 ٌلسرأف ءاوسبحناو كانه اوقبف «ةدئاف ال نكلو «هورهتناف «نّرحو «يشمَي
 لكو «رويطلا نم ةريثكلا تاعامجلا ينعي : ليبابألاو «ليبابأ اًريط مهيلع هل
 هبرضي ىتح « مهنم دحاولا ىلع هلسري م 5 «هلجرب هكسمأ دق اًرَجَح لمحي ريط
 مهنأك ء[6 : : ليفلا] € لوڪ ٍفصَمُك مه » هربد ىلإ جرخيو هتماه عم
 : تلّصلا نب ُّيمأ لوقي اذه يفو «ضرألا يف اوُكدناو ؛مئاهبلاُهتلَكأ عرز

 هوقعم هلاك وبحب لظ ىتح سّمَمُملا يف ليفلا سبح
 مدهيل ءاج يذلا ملاظلا كلملا اذه ديك ْنِم هتيب لجو رع هللا ىمحف

 ني ةد وا م الاب هيف درب نمو : لجو زع هللا لاق دقو « هللا تيب

 hE جحلا] ريا باع

 . ميظع شيج «ةبعكلا ٌموق وزغي نامّزلا رخآ يف
 َةعسَّتم ةعساو ضرأب يأ ؛«ضزألا َنِم َءادْيَبِب اوُناَك اَذِإ ىَقَح» : : هلوقو

 . مهرخآو مهلّوأب هللا فسخ

 . مهعم نم ٌلكو «مهقاوسأو مه اهيف اوخاسو «ضرألا مهب تفسخ
 عيبلل ؛ مهقاوسأ مهعم ّنأل ؛ميظع ٌشيج مهّنأ ىلع ٌليلَد اذه يفو
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 . كلذ ريغو ءارشلاو

 ىلع درو ءاذه ايب لوسرلا لاق امل .مهرخآو مهلّوأب هللا فسخیف

 ٌفَسْخُي فيك هللا لوسر اي : تلاقف «لاؤساهنع هللا يضر - ةشئاع رطاخ

 نيذلا :مهقاوسأ «؟مُهْنِم َسيَل ْنَمَو مُهُقاَوسَأ مهيفو مهِرخآو هلو

 هدا عير ؛ةبعكلا وزغ يف ءيس دصق مهل سيل ؛ءارّشلاو عيبلل اوؤاج

 : لب لوسرلا لاقف ءمهِتْطُحِب اوملعي نأ ريغ نم مُهوُعِبَت مهنم اوسيل

 ٍةَماَيقلا َّمْوَي َنوُتَعْيت مت ,مهْنِم َسِئَل ْنَمَو ْمِهِقاَوْسَأَو ْمِهِرِخَآَو ْمِهِلَواِب ُفَسْخِب»
 . یون ام هل لک «مهټاټن ىّ

 لاَمُعألا امنإ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع-لوسرلا لوق دارفأ نم درف اذه

 .«ىّوذ اَم ئِرما لكل امْنِإو ِتايّنلاِب
 يغبلا لهأو لطابلا لهأ كراش نم َّنأ :ٌةربع ثيدحلا اذه يفو

 اذإ ةبوقعلا «حلاطلاو حلاّصلا ؛ةبوقعلا يف مهعم نوكي هَّنإف «ناودعلاو

 ءرفاكلاو نمؤملاو ءرجافلاو َربلاو «حلاطلاو حلاصلا دعت تعقو

 . مهتاب ىلع نونعبُي ةمايقلا َمويَّمُت ءاّدحأ كرتت الو «ربكتسملاو يّلصملاو

 .[7؟6 :لافنألا] 4بال دد هلآ ى اوملَعَأَو

 «مِهِتاّيِن ىَلَع نوُتَعْبُت َّمُك» : ي لوسرلا لوق ثيدحلا اذه نم ٌدهاّشلاو

 .«ىؤن ام ٍءىرما لكل امّنِإو ءِتايْدلاِب ُلاَمْعألا اَمّنِإ» : هلوقك وهف
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 سس 0 10 جا 5 صالخإلا باب

 ةَرجه آل» :لَك يبنلا لاق :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع ْنَعَو - ٣

 .[هيلع قفتُم] «"اؤزفئاف ْمُكَِفْنُتا اَذِإَوهْيَنَو اه نولو ءِحشفلا غَ
 ظ . مالسإ راد ثّراص اهّنأل ؛ةكم نم ةرجهه ال :ٌةانعَمو

 حرشلا 030
 لد : لاقف «حتفلا دعب ةرجهلا هيَ هللا لوسر ىفن ثيدحلا اذه يف

 لب «حتفلاب لطبت مل ةرجهلا نأ ينعي «همومع ىلع َسيِل ُيَفّنلا اذهو «ٌةَرْجِه

 جرخت ىح ُهَبوُتلا ُمِطَقْنَت الو ُهَبوُتلا َعِطقْنَت ىَّمَح ٌةَرْجهلا ٌعِطقْنَت آل» هنإ
 ركل - ال هللا لوسر نع ثيدحلا يف كلذ ءاج امك - “«اًهبِرْغَم ْنِم ُسْمّشلا

 نأ ؛- هللا همحر  فلؤملا هلاق امك ةكم نم ةرجهلا ُيفن انه يفتلاب َدارُملا ظ
 كلذلو ءرفك دالب كلذ دعب دوعت نلو «مالسإ دالب تراص حتفلا دعب ةكم
 . حتفلا دعب ةرجه نوكت نأ ةي يبنلا ىفن

 الع هللا لوسر اهنم اوجرخأو «نيكرشملا ةرطيس تحت ةكم تناكو

 ةكم ىلإ ةي ئبنلا عجر ٍتاونس ٍنامث دعبو «ةنيدملا ىلإ هّبر نذإب ب رجاهف
 ظ ._ هيلع همالسو هللا تاولص_(روصنم اًَّمَظُم اًحتاف

 :مالسإ دلبو «ناميإ دلب تراص «رفك َدلب اهنوك لدب ةکم تراصف
 . كلذ دعب ةرجه اهنم نكي ملو

 مقر «ريسلاو داهجلا لضف باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 مالسإلا ىلع ةكم حتف دعب ةعيابملا باب «ةرامإلا باتك ءملسمو «<)
 .(1858) مقر .داهجلاو

 ء(۷۹٤۲) مقر «تعطقنا له ةرجهلا يف باب ءداهجلا باتك ,دوادوبأ هجرخأ (۲)
 .(7579) مقر عماجلا حيحص يف وهو )٤/ ۹٩۹( دنسملا يف دمحأو
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 دالب ئقبتس لب ءرفك دالب نوكتل دوعت نل ةكم َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو
 . هللا ءاشي نأ ىلإ وأ «ةعاّسلا موقت نأ ىلإ مالسإ

 اذه دعب ٌرمألا يأ ؛«ُةَيْنَو ٌداَهِج ْنكلَو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 . داهجلا ىلإ ةكم نم ةكم لهأ ٌحُرخي يأ ؛ٌداهج

 يوني نأب كلذو «هللا ليبس يف داهجلل ةحلاصلا ةينلا يأ ؟ةّبّشلا»و

 . ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأ «هداهجب ناسنإلا

 اذإ : ينعي «اوُرِفْناف مُترِفْتُتْسا اًذِإَو» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق مث

 ذئنيحو ءاّبوجو اورفناف هللا ليبس يف داهجلل مكرمأ ئلو مكرّفتَتسا

 نأ مهيلع بجو ؛داهجلل سانلا َرِفْسا اذإ . . نيع َضرف داهجلا نوكي

 هيا #9 :ىلاعت هللا لوقل شا هرذع نم لإ ل E انور

 ضرالا لإ َمُثَلَكاَنَ هلأ ٍلِسَس يف ورينا کل لبق ادا كل ام اوما جبل

 ةَرْجآْلا ف اند ةؤيَكْل ٌمَتَماَمَف َةَرْجأْلا ىم اذل ةزيكْلاب مث

 1و طويل دک طحن یک © ليا

 اهيف نوكي يتلا ع عضاوملا دحأ اذهو «[9 4 :ةبوتلا] 4 ا هو

 . ِنْيَع ضْرَف داهجلا
 ىلإ لصو ىتح ٌّردعلا ءاج يأ ؛ُوّدَعلا َةَدْلَب رَصَح اذإ : يناثلا ٌعضوملا

 ؛ لتاقي نأٍدحأ لك ىلع َبَّجوو «نيع ضف داهجلا راص «دلبلا رصحو دلبلا

 ظ . عافدلاتق اذهَّنأل ؛لاحلا هذه يف نيرداقلا خوشا ءاسلا ىلع ىتح

 . بلطلا لاتقو عافّدلا لاتق نيب قرفو

 . مهدلب نع عافّدلل مهّلك سانلا رفني نأ لاحلا هذه يف بجيف



 CD صالخإلا باب

 ٌفصو رافكلا ٌتفص ؛ناّمصلا ئقتلاو «تفصلا رضح اذإ : ثلاثلا عضوملا

 لاق امك فرصني نأ ٍدحأل زوجي الو « نيع ضرف ذئنيح داهجلا راص ؛ نيملسملا

 0 اورقك ےرلآ رشت اذإ انماء نرل اهيا ا :ىلاعتهلل

 َدَعَم وَ ازم وأ لاق رک الإ مسد ریو مو 00

 :e لافنألا] 4یا تبر گج ڈرا مر یا 1 سري صعب هاب

 “تاقبوُملا عبّسلا نم فحّرلا موي َيلَوّتلا الي يبنلا لعج دقو

 ةفرعي ال حالّسلا نوكي نأب ؛ناسنإلا ىلإ َحْيتحا اذإ : عبارلا عضوملا

 اذه لامعتسال ؛ لجرلا اذه ىلإ نوجاتحي ساّنلا ناكو «دارفألا نم رف الإ

 مامإلا هرفنتسي مل نإو دهاجُي نأ هيلع نّبعتي هّنإف ؛ًالثم ديدجلا حالسلا

 . هيلإ جاتحُم هلال كلذو

 . نيع ضرف داهجلا نوكي «ٍةعبرألا نطاوملا هذه يفف

 . ةيافك ضرف نوكي هَّنإف كلذ ىوسامو

 ءاعلا يف داهج مهتم نوكي نأ نيملسملا ىلع بيو : ملعلا لهأ لاق

 نأ لجأل ال ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل ؛ هللا ءادعأ دهاجي «ةدحاو ةرم

 وه ُثيح ْنِم نطولا نع عافّدلا نال نطو هّنِإ ثيح نِم نطولا نع اوعفادي

 ركل «مهناطوأ نع َنوُعِفادُي رامكا ىتح «رفاكلاو نمؤملا نم ُنوكي ٌنرطو

 لیتا اي نيرا نإ 8 : ىلاعت هللا لوق باب ءاياصولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 رئابكلا نايب باب «ناميإإلا فباتك < .ملسمو .7955(2) مقر ¢. ا

 .(۸۸) مقر ءاهربكأو
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 نكلو «ًالثم هنطو هّنأل ال ؛هنطو نع ٌمفاديف « هللا نيد نع عفادي ملسملا
 . دلبلا هذه يف لح يذلا مالسإلل ةيامح هنع عفاديف ؛ ٌيمالسإ لب ِهّنأل

 بجي «مويلا اهشيعن يتلا فورّظلا هذه ٍلثم يف انيلع بجي كلذلو
 كلذ: ةيشأ او يطل ور ل لا ةماعلا عيمج َركْذُت نأ انيلع

 عفادن انّنِإ لاقُيو «ةينيد ًةئبعت سالا أّبعُي نأ ُبجي هّنأو «ةبسانم ريغ ةوعد

 ةيامح ىلإ جاتحي مالسإ ٌدلب «نيد لب اندلب َّنأل ؛ٍءيش لك لبق اننيد نع
 ةّينب وأ «ةّينطولا ةينب عافّدلا امأ .ةّينلا هذهب اهنع عفادن نأ ٌدبالف «عافدو

 .ةمايقلا موي هبحاص عفني الو «رفاكلاو نمؤملا نم نوكي اذهف ؛ ةّيموقلا

 نع لبس ةي لوسرلا نأل ؛ديهشب سيلف ةينلا هذهب عفادي وهو ليف اذإو

 ليبس يف كلذ يأ هاكم يري لِتاقُيو «ةعاّجش لتاقُيو ؛ةّيمح لتاقُي لجرلا
 ءا ليس يف وُ يللا يه هلا ةَملك َنْوكتل لَئاق ْنَم» : لاقف ؟هللا

 نطو هّنأل ال اَيْلْعلا ّيِه هللا ُةَمِلَك َنوُكَتِل َلَئاق ْنَم» ديقلا اذه ىلإ هبتنا

 هللا ةملك نوكتل لتاق نكل «ءاوس رفاكلاو تنأف ؛ ٌكنِطول لياقت تنك اذإو
 نوكي لاحلا هذه يفف ؛مالسإ دلب كدلب َّنأل ؛كدلب يف ًةلثمم ءايلعلا يه

 ظ . هللا ليبس يف ًالاتق لاتقلا

 ُهَلُكُي ْنَمِ ُمّلْعأ هاو - هللا ٍليِبَس ْيِف ّدَحَأ ُمّلَكُي آل» : لاق هنأ كي هنع تبثو

 ملا نْوَل ُنْوّللا ؛ُبَعْنَي ُهُحْرُجَو ِةَماَيقلا َمْوَي َءاَج الإ - حَرْجي ْيَأ - ِهِليِبَس يف

 ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب «ةرامإلا باتك ءملسمو )۲۸٠١(. مقر ءايلعلا

 )۱۹۰٤(. مقر «هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه



 ظ ' : صالخإلا باب

 '"«ِكْنمملا حير ٌحيّرلاو
 ليبس يف لاقي ناسنإلا نوكي نأ ةداهشلل الإ ٌييبنلا طرتشا فيك رظناف

 . ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لِتاَقُي نأ ؛ هللا ليبس يف لاتقلاو « هللا

 ًالاتق سيل نطولل لاتقلا نأ ٍساّنلل اوتيبي نأ ملعلا ةبلط ىلع بجيف

 هلال ؛ ؛ ينطو نع ُلِتاقَأو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاقُي امنإو ءاًحيحص

 ةينلا نوكت ةّينلا هذهبف ؛مالسإلا ءادعأو هئادعأ نم هيمحأف «ٌيمالسإ نطو

 ولا هللا و: خص
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 :لاق امهنع هللا يضر  ّيراصنألا لادبع ِنْي رباَج هللا دبع يبأ نَعَو - ٤

 الو ءاريِسَم مُتْرِس ام ًالاَجرَل ٍةَنْيِدَملاِ م ٍةاَزَغ يف يب يِبّنلا َعَم انك

 يف ْمُكوُكَرَش الإ» :ةياور يفو .«ُضَرَملا مُهسَبَح ؛مُكَعَم اوئاك لإ اّيِداَو ٌمُثْعْطق
 .[ ٌمِلِسُم هاور] . "رجالا

 اوُيَت ٍةَوْرَغ نم اًنْعَجَر» :لاق - هْنَع هللا يضر - سنأ نع ّيراخبلا ةاورو

 ْهُهَوَألإ اًيِداَو الَو ءاًبغش انكلَس ام ءانفلُخ ةنيِدَملاب اًماوقأ َّنإ :لاقف دي ّىِبْنلا َعَم

3 

 لا ت ج ے

 .«ُرْذُعلا ٌمُهَسَيَح < انعم

 .(۲۸۰۳)مقر هللا ليبس يف جرخي نم باب «داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 هللا ليبس يف جورخلاو داهجلا لضف باب «ةرامإلا باتك ءملسمو
 .(1817/70)مقر

 وزغلا نع هسبح نم تار باب «ةرامإلا باتك «ملسم اهجرخأ ىلوألا ةياورلا )۲(
 باتك «يراخبلا اهجرخأ ةيناثلا ةياورلاو )١91١(« مقر را ولع: وأ نوف
 . () مقر «وزغلا نع رذعلا هسبح نم باب سلاو داهجلا
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 حرسلا
 . ةوزغ يف يأ ِةاَرَغ يف» : هلوق

 هنع هسّبح هنكلو «حلاصلا لمعلا ىَوَن اذإ ناسنإلا نأ ثيدحلا ىنعمف

 . یون ام ُرجأ هل بتكُي هنإف سباح

 ؛هلمعي ناك ارداق ناك ال 5 ؛رذعلا مدع لاح يف هلمعي ناك اذإ امأ

 : لاق اب يبنلا نأل ءالماك لمعلا ُرِجأ هل ُبتكُي هّلِإف ؛دعب اميف هنع زجع مث

 ."'”«اًحيحَص اًميقُم ُلَمْعَي َناك ام لم ُهَل ّبِتُك َنْفأَس أ ُدْبَعلا ضر اًذإ»

 ا نوال ا رورتم درعا ؛ريخلل ىئمتملاف

 ماك هرج هل كنك ريا نع وش ةككلو

 «دجسملا يف ةعامجلا عم ا نأ هتداع نم ناسنإلا ناك اذإ : ًالثمف

 رجأ هل بتكُي هّنإف ههبشأ ام وأ «ضرم وأ مونك ؛ سباح هسبح هّنكلو

 صف ريغ نم امام عاجلا عىل دولا

 ملو « عنام هْنِم هعّنَم هّنكلو ءاعوطت يلصي نأ هتداع نم ناك اذإ كلذكو

 موضي نأ هتداع نم ناك نإ كلذكو الماك هرج -أ هل ٌُبتكُي هاف ؛هنم نكمتي

 رجألا هل ُبتكُي ِهّنإف ؛ عنام هعنمو «كلذ نع زجع مث «مايأ ةثالث رهش لك نم

 . الماك

 ENN نمط

 لمعي ناك ام لثم رفاسملل بتكي باب «ريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 هروح هاربا يلا ا وي الل

 . لمعلا رجأ

 هللا لوسر اي : الان مغ يشر احلا ف ذأ : كلذ ليلدو

 لهأ نإ :ينعي  ميقملا ميعّنلاو «ىلعلا تاجرّدلاب روثّدلا لْهَأ اَنَقَبَس

 اذإ ٍءيشب مكزبخأ الفأ» : : كو يبنلا لاقف ياو فصلا لاول

 !!ِمُتْلِمَع ام َلْثِم َلِمَع ْنَم آلإ ّدَحَآ ْمُكُكِرْدُي ملو < ,مُكقَبَس ْنَم مُتُكَرْدأ ُهوُمُتْلَعَف

 ءاولعفف «نيئالّثو اًنالث ٍةالّص لك َرْبُد َنؤُدمْحَتو َنْوُربَكُتو َنْوُحّبسُت :َلاَقَف
 لَك لوسرلا ىلإ ءارقفلا ءاجف ءاولعف املثم اولعفف ؛كلذب ءاينغألا ملعف

 .هلثم اولعفف ؛انلعف امب ٍلاومألا لهأ انناوخإ عمَس هللا لوسر اي :اولاقو

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو )عاشت ْنَم هىتۇُئ هللا لضف كلّذ» : لَ يبنلا لاقف

 ةّين رجأ مهل َّنأ كش ال نكلو .مهلمع رجأ متكردأ مكّنِإ : مهل لقي ملو

 ظ ظ الا
 ةقفني لعجف ؛ًالام هللا هاتآ نميف مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا ركذ اذهلو

 ّلثِم هيف ُتلوعل نالف لام يل َّنأ ول :ٌلوقي يقف لر اكو «ٍريخلا لمس يف
 .''”«ءاوَس اَمُهُرِجأف هيب وُهَف» : اي يبنلا لاق «ِنالف لمع

 ءملسمو )۸٤۳(. مقر «ةالصلا دعب ركذلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )1١(

 «هتفص نايبو ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك

 .(095)مقر

 . مقر «رفن ةعبرأ لثم ايندلا لثم ءاج ام باب ءدهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (؟)

«(YTY°)لاقو )٤۲۲۸(« مقر عةينلا باب «دهزلا باتك «هجام نباو  



 ےس نيحلاصلا ضاير حرش
 نم ناك نإ الإ هرجأ هل بتكُي ال ُهّنِإف لمعلا اّمأ «ةّينلا رجأ ىف ءاوس يأ

 :ةلمعب نأ تذاع

  «وزغلا يف «هللا ليبس يف جرخ ْنَم نأ ىلإ ةراشإ :ثيدحلا اذه يفو ©

 هرس اَم» : يي يبنلا لاق اذهلو ها ا نإ هللا ليبس ىف داهجلاو

 ظ ا

 او بص الو ا شال قا تلل ل : یلاعت هلوق اذهل لدیو
e TTنب توات ر ڪک ا  

 تورخا رتل عيسجال هلأ كر سوو تر ل نك الإ هلك ردم
 ل بيڪ لإ اًيداو حر مطفي الو هرب ك کو ارفض ةف I 2 ةف رق ا

 a هج

 A ت e ا

 E هر درع طععو .ةجرد

 ُرجألا اَذَه اهيف لمعلا لئاسو نوكت نأ لجو زع- هللا لضف نم اذهو

 .ها .قفوملا هللاو . لب لوسلا هنبب يذلا
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 وُهو  مهنع هللا يضر - سنخألا نب ديزي نب َنْعَم َديَِي يبأ ْنَعو - ه
 ءاهب قّدصتي ريناند َجّرْخأ - ديزي - يبأ ناك :لاق ,نوُئباحص هّدجو هوُبأو

 ام هللاو :لاقف ءاهب ُهّتيتأف ءاهتذخاف ٌثئجف ءدجسملا يف ٍلُجر دنع اهَعضوف
 اَم َكَلَو ُكْيِزَي اَي َتْيَوُن اَم َكَل» :لاقف ب هللا لوسر ىلإ ةتمصاخف ءُتذرأ َكاّنإ

 .[يراخبلا هاور] .''”«ُنْعَم اَي َتْدْخَأ

 حرشلا
 ديزي نب نعم ةصق يف هللا همحر  فّلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه

 دجسملا يف لجر دنع مهارد جرخأ ديزي هابأ نأ «-امهنع هللا يضر  هيبأو

 كلذ نوكي امّيرو ءاهذخأف نعم هنبا ءاجف «ءارقفلا ىلع اهب قدصتيل

 نم هّنأل ٌءاطعأ هلأ ُلَمَبحُيو .ديزي نبا هلأ ملعي مل اهيف لكو يذلا لجتلا

 قدصتأ نأ تدرأام يأ- ثذرأ َكاّيِإ ام» : هل لاقف «ديزي هابأ كلذ غلبف

 اي كل» : ي يبنلا لاقف ةا هللا لوسر ىلإ بهذف  كيلع مهاردلا هذهب

 ظ .«َتْدَخَأ اَم ُنْعَم اي كلو َتْيوُن ام ُديِزَي

 َّنأ ىلع لدي َتْيَوَن اَم ُديِزَي اَي َكَل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف
 مل ديزي ناك نو .هل لصح ريخلا ئون اذإ ناسنإلا َّنأو «تايتلاب لامعألا
 ؛ نيقحتسملا نم هنباو ؛اهذخأ ُهّنكل «هنبا مهاردلا هذه دا وني

 مقر ‹ رعشي ال وهو هنبا ىلع قدصت اذإ باب «ةاكزلا باتك .يراخبلا هجرخأ )١(

(IE) 
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 .«َتْدَخَآ ام ُنْعَم اي َكَل» : ب يبنلا لاق اذهلو «هل تراصف

 لامعألا نأ هلجأ نم فلؤملا قاس امل ليلد :ثيدحلا اذه يفف

 ام فالخ ىلع رمألا عقو ْنِإو ؛ىوَت ام رجأ هل بتكُي ناسنإلا َّنأو «تاّئبلاب

 : ةريثك عورف اهل ةدعاقلا هذهو «ئوت

 اًصخش هتاكز ىطعأ ول ّلجلا َّنأ هللا مهمحر ءاملعلا هركذ ام :اهنم

 هتاكز نإف ةاكزلا لهأ نم سيلو ٌينغ هنأ نّيبتف «ةاكزلا لهأ نم هنأ ٌنظب

 اهل ٌلهأ وه نَم اهيطعي نأ ىون هّنأل ؛ هتّمذ اهب ربت ةلوبقم ٌثوكتو «ٌءىزجُت
 . هتين هلف یون اذإف

 تيفو لاا ص ا م وادار ول نال أ اهو
 ا ا و ا ا افا ف

 . هئاسل هب َقَبَس ام ىلع سیلو یو

 مجحف ٠ يبحلاو ةرملا نيب قرفلا فرعي ال الهاج اًناسنإ نأ ول :اهنمو

 هل نف ؛ّجحلا ىلإ اهب عتمتي متی ةرمع ديري وهو ءاّجَح كيبل لاقف «سانلا عم

 ءالؤه عم اًح كيبل لاق نكل «ةرمُعلا ديري هدصق َّنأ ماد ام «ئون ام

 . ءيشب هناسل ُقّبَسٌرضي الو «ىوَت ام ۀلف «سانلا

 ل ا ا سؤال ناسنإلا لاق ول اشنا اهو

 .هتجوز كلذب ىَّلَطُت الو «ىون ام هلف «حاكن نم ال ٍديق نم

 . هقفلا باوبأ يف ةرشتنم عورفو ةريثك دئاوف هل ثيدحلا اذهف

 000 ناسنإلل زوجي هنأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 تهت تدار ءاهيلع ٌّثحو ةقدصلاب رمأ كك يبنلا َّنأ اذه ىلع ليلدلاو 1



 صالخإلا باب
maaanتم 04  

 لاقف ءاهلام نم ٍءيشب قّدصتت نأ اهنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع ةجوز

 هنع هللا يضر -اًريقف ناك هلال هيلع تقدصت نم قحأ كدلوو انأ اهجوز اهل

 ُنْبا َقَدَّص» :لاقف لَك يبنلا تلأسف لَك ئبنلا لأسأ ىتح .ال :تلاقف -

 .'''«ؤهيلع هب ٍتقّدصت ْنَم ُقَحَأ ِكُدَلَوَو كُجْوَر ءِيْوُعْسَم

 ءةاكزلا نم هدلو ناسنإلا يطعي نأ زوجي هلأ :ثيدحلا دئاوف نمو

 . هيلع بجاول طاقسإ كلذ يف نوكي ال نأ طرشب

 لجأ نم ؛ نبا اهيطعي نأ دارأو ٌةاكز هدنع ناسنإلا ناك ول : ًالثم ينعي

 بجاو طقسُي نأ هئاطعإب دارأ هّنأل ؛ءىزجي ال اذهف ؛ةقفنلاب هبلاطُي ال نأ

 ' م“

 سه ¢

 . هتممل

 «ثداح نبالا ىلع نوكي نأ لثم ؛ هيلع ناك اَنيَد ّيضقيل هاطعأ ول ام

 ب سأب ال كلذ َّنإف ؛ةمارغلا هذه هب دَّدسُي ام ةاكّرلا نم هوبأ هيطعيو
 اذهب دصقي مل نآلا وهو ؛هيلإ ساّنلا برقأ ُهدَّلَو َّنأل «ةاكزلا نم هئزجتو
 اذإف «هيلع قافنإلا ال ؛هدّلَو ةَمذ ءاربإ كلذب دصق امنإ « هيلع بجاو طاقسإ

 ه .| قفوملا هللاو . هل ّلحت ةاكزلا نإف هدصق اذه ناك

2 2 2 

 ٍفاَنَم دْيَع نب بْيَمأ نب كلام صأقو يبا نب دعس َقاَحْسِإ يبأ نعو - ١

 ءهنع هللا يضر ّيِرْهّزلا ٌيشَرْقلا يؤول نب بْعَك نب ةّوُم نب بالك نب ةرْهز نبا
 هلا ْلْؤُسَر ينَءاَج» :لاق «مهنع هللا ّيِضَر ةْنَجلاِب مُهَل ٍدوُهْشَملا ٍةَرشعلا ٍدحأ

 .(55١؟) : مقر «براقألا ىلع ةاكزلا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هج رخخأ 2غ(
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 دق ينإ هللا َلْوُسَر اَي :تلَقف «يب تش جو نم عادلا ةَ ماع يِنُدوُعَي دك

 يتلثب قَّدَصَتأَفَأ ءيل ةنبا الإ يِنِْرَي لو ٍلاَم وذ انأو ءىَرَت د اَم عّجّولا نم يب ْعْلَب

 ؟هللا َلوُسَر اَي ُتُلُئلاَف :ُتْلُق ءال :لاق ؟هللا َلوُسَر اي رُطَشلاف :ُتلُق آل :َلاَق ؟يِلاَم

 ْمُهَرْذَت نأ ْنِم ْدْيَخ َءاَيِنْغأ َكَتَكَرَو ْنَذَت ْنَأ َكّنِإ ربك وأ  ٌرْيئَك ُثْلَتلاَو للا :لاق

 تي رم روس سي وا حا
 و

 ؟يباحصأ دْعَب ُفّلَخأ هللا َلوُسَر اَي :ُتْلُقَف :َلاَق .َكِتاَرْما ْيِف يف ُلَعْجَت اَم
 0 .OEE 79ے ساو. د e 01 0 مالا “م

 a و وجابلا

2 

 يباحصأل ضمأ ّمُهَّللا .نورخآ كب ٌنْضْيو ٌماوقأ َكب َعفَتْني ىَّنَح َفّلْخُت نأ َكّلَعَلو

 لوسر هل يِئْرَي «ةلْؤَخ نب ُدْعَس ٌُسئابلا نكل ءمهباقغأ ىلع ْمُهّدُرت الو ءمهتّرْجه

 .[هيلع ٌققَتم] ''.ةكمب د تام نأ كي هللا

 - صاَقو يبأ نب دعس نع ُهلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 «ةكم ىف كلذو هب ملأ ضرم يف هدوعي هءاج كك يبنلا َّنأ  هنع هللا يضر

 نم اورجاه نيذلا نيرجاهملا نم هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس ناكو

 هنأ كت ىبَّللا ةداع نم ناكو «لجو َّرع هلل مهدلب اوكرتف «ةئيدملا ىلإ ةكم

 ناك ب هلال ؛مهنم روزي ْنَم روزي هلأ امك «هباحصأ نم ئضَملا ُدوُعي

 اوففكتي نأ نم ريخ ءاينغأ هتثرو كرتي نأ باب ءاياصولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 )١574(. مقر «ثلثلاب ةيصولا باب ءةيصولا باتك ءملسمو )۲۷٤۲(. مقر «سانلا



 ] صالخإلا باب
 تسل 0 )تي ص

 هيلع هُمالسو هللا ٌتاولص .ٌعوبتملا ٌمامإلا هنأ ىلع ؛اًقْلُح سانلا نسحأ
 . مهيلإ اًبّيحت مهّدشأو «هباحصأب مهنيلأو ءاقلخ سانلا نسحأ نم ناك

 «ىرَت اَم عّجَولا َنِم يب ّعَلَب ذق يّنِإ» : هللا لوسر اي :لاقف .هدوعي هءاجف

 . ريبكلا ميظعلا عَجولا هباصأ :

 . اًريبك آلام هدنع نأ : يأ «ٍرْيِبَك وأ ٍريثك ٍِلاَم وذ انَأَو»

 . تنبلا هذه الإ ضرفلاب ةثرو هل سيل : يأ «يل ةنبا آلإ يِنِْرَي ًالو»

 ! ةثالث نم نينثا : هيثلثب ينعي «يِلاَم يّنّلُتِ ٌقَّدّصَتافأ»

 . فصُنلاِب : يأ هللا َلوُسَر اي ٌنطّشلا :ُتْلَق .ال :لاق»

n. 

 .«زئثك تْلُخلاَو ُتْلْتلا :لاق .تّلتلاب :ُتْلق .آل :لاق»

 نأ ؛ كلذ نم لَو ّىبنلا عنّمف ؟ةقدص هيطعأ يأ «قّدصتافأ» :هلوقف

 هعنم كلذلف «توملا هنم ىشخي اضرم اًضيرم ناك لاحلا كلت يف اًدعس

 . ثلثلا نم رثكأب قدصتي نأ ةي لوسرلا

 نم رثكأب قدصتي نأ زوجي ال فوخملا توملا ضرم ضيرملا نأ
 اًحيحص ناك نم اما . ةثرولا مهو لا حة ل دق هلام ذأ للا

 قّدصتي نأ ةلف «توملا هنم ىشخُب ال ريسي ضرم هيف وأ «ضرم هيف سيل
 . هيلع جرح ال ؛هلك هلامب وأ «نيثلثلاب وأ «.فصنلاب وأ «ثلثلاب ؛ءاشامب

 هنأ فرعي ءيش هدنع ناك ْنِإ الإ ؛هّلك هلامب قّدصتي نأ يغبني ال نکل

 . هللا دابع نع هب ينغتسي فوس
 . ثلثلا نع داز امب قّدصتي نأ هعنم ةي لوسرلا َنأٌدهملا
 هنأ ىلع ٌليلد اذه يفو «- ريبك وأ - ٌدْيِثَك ُتلُذلاَو ,ُتْلُثلا» :لاقو
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 : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق اذهلو ؛ لمكأو نسحأ وهف ثلثلا نع صقن

 ثلثا, :لاق لكك يبنلا نأل ؛«عبؤلا ىلإ ثلُثلا نم اوضغ سانلا َّنأ ولا
 .«رثثك ُتلُثلاَو

 : ينعي (هسْفَنل هللا يضر ام ئضرأ» :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقو

 . هنع هللا يضر سُمُحلاب ىّصوأف ءسُمُحلا
 ٌفالخ ؛ثلثلاب نوصوُي مهنوكو ؛مويلا سانلا لمع َّنأ فرعن اذهبو -

 اَمِإ ؛ ثلثلا نم ىندأ نوكي نأ َلضفألا ركل .اًرئاج وه ناك نإو «ىلوألا

 . سمخلا وأ عبرلا

 ؛ هيلع ديزي ال < «سقلاب را نأ لمتالاو اللا مج اراپ ا

 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأب ءادتقا

 ْْيْخ َءاَيِنْغَأ َكَتَتَرَو ردت ْنِإ كّنإ» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لوسّرلا لاق مث
 .«ساّئلا نوُفْفَكَتَي ةلاَع مُهَرَدَت ْنأ نم

 ولا هَنِرَوَو تُم اذإ ىتح ؛هب قدصتت الو لاملا يقبت كوك یا

 نوفُفكتي» اًئيش مهل كرتت ال ؛ةلاع مهرذت نأ نم ٌريخ اذه «هب ءاينغأ اوراص

 . انوطعأ انوطعأ ؛ مهّمكأب سانلا نولأسي : يأ ,سدّنلا
 . هل ريخخ كلذ نإف ةثرولل الام فلخ اذإ تّيملا َّنأ ىلع ليلد اذه يفو

 رجأ ال هلأ «هيلع اًرهق هنم ترور «لاملا فلخ اذإ هنأ ناسنإلا ٌنظيال

 : لاق  مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نإ ىتح ءرجأ هل لب ال !كلذ يف هل
 تقرا اذإ كّنأل e .ةلاع مهرذت نأ نم ا كنتو و ردن نأ كنار
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 ىلع ةقدصلا َّنأل ؛ديعبلا ىلع ةقدصلا نم لضفأ بيرقلا ىلع ٌةقدصلاو

 ظ . هلصو ةقدص بيرقلا

 ملح ايام طير الزاخر اهي يتبل هال: نيت نك قرب [لالكول

 ا ا قفنت نل : يأ ؛ ةقفن قفنت E لوقي «َكِتَأَرْما يف يف ُهَّلَعْجت ام

 لا هجو هب يغتبت كلذ ريغ وأ اًماعط وأ اشرف وأ «اًبايث وأ َريناند وأ

 . هيلع
 ا

( 3 00 - 

 رع هللا هجو هب دصقت : يأ «للا َهْجَو هب ْيْغَتْبَت» : هلوق اذه نم دهاشلا

 . لجو زع هللا هجو ىرت ىتح ؛ ةّنجلا ىلإ لصت نأ هبدصقت ينعي « لجو

 «ىلاعتو هناحبس هللا نوري  مهنم مكايإو هللا ينلعج  ةّنجلا لهأ َّنأل

 اهنود سيل ارخص سمشلا نوري "امك .مهراصبأب اًنايع هيلإ نورظنيو

 . اًمح كلذ نوري مهّنأ ينعي .ردبلا ةليل رمقلا نوري امكو «باحس

 كتأرما اهُمِعطُت يتلا ةمقّللا ىتح : يأ هَدتأَرما يف يف ُهّنَعْحَت ام ىَّتَح»
 رمأ ةجوّرلا ىلع قافنإلا َّنأ عم «هللا هجو اهب تدصق اذإ اهيلع ُرَجْؤَت

 كتجوز ىلع تقفنأ اذإ اذه عمو «قلط وأ قفنأ تلاقل قفنت كولا

 . كلذ ىلع هللا كرجآ هللا هجو هب ديرت

 ‹كيبأ ىلعو ءْكّمأ ىلع تقفنأ وأ «كدالوأ ىلع تقفنأ اذإ كلذكو

 . اذه ىلع كبي هللا إف ؛ هللا هجو كلذب يغتبت كسفن ىلع تقفنأ اذإ لب

 ا ينعي «يباحصأ َدْعَب ُفّلخأ» :هنع هللا يضر لاق مث

 نل هنأ كَ ٌئيبنلا نّيبف . ةكمب تومأف يباحصأ دعب ُرُخأتأ له : يأ «يباحصأ

 هب يغتبي المع َلِمَع مث فلخ ول هنأ هل نّيبو هقّلخُت ْنَل كّنِإ» : لاقف فلي
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 . ةعفرو جرد هللا دنع هب دادزا الإ هللا هجو

 ءةكم نم جورخلا نم نكمتت ملو تفلح كل ضرُف ول : : ينعي
 ؛ةجردو ةعفر هب كديزي ىلاعت هللا َّنإف ؛هللا هجو هب يغتبت المع تلمعو

 . ناكملا يف ةجَرَدو «ةبترملاو ماقملا يف ةعفر

 ةكمب تلمع ول ىتح . تاجرد ميعنلا تاّنج يف لجو زع هللا كعفريف

 . اهنم ترجاه دق تنأو

 نانا نأ غا تا نأ يت الوو : ايڪ يبنلا لاق مث

 دعس َّنإف .َعَقَو يذلا وه اذهو ايندلا يف رعت يأ :مفّلخُت نأ َكَّلعَت» ىلوألا

 ركذ امك  هنع هللا يضر - هّنِإ ىتح دیوط | ٍئامز رمُع صاقو يبأ نبا

 ءاذالوأ قزُرو د ,ةدحاو تنب الإ دنع سيل لوألا يف ناكو
 .ةنبا ةرشع يتنثاو انبا رشع ةعبس

 اذهو «نورَخآ كب ٌرضْيو ٌماوقأ كب عفتني ىتحا فّلْخُت نأ َكَلَعَلَو» :لاق

 يف ريبك رثأ هل راصو فّلُخ - هنع هللا يضر  اًدعس ناف ٠ ‹ لصح يذلا

 مهو ماوقأ هب عفتناف «ةريبك ةميظع تاحوتف حتفو «ةيمالسإلا تاحوتفلا
 راق فو دورا و ناما

 يضمي نأ هللا لأس «مهترْجه يِباَحْصَأل ٍضْمَآ َمُهّللا» : يب يبنلا لاق مث
 يلا ظ

 ناميالا ىلع ناسنإلا تبث اذإ هنأل ؛ناميإلا ىلع مهتابث : لوألا رمألا

 . ةرجهلا ىلع تبث
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 ؛اهنم جرخ نأ دعب ةكم ىلإ مهنم مهدحأ عجري ال نأ : يناثلا ُرمألاو

 . هلوسرو هللا ىلإ اًرجاهم

 يذلا لاملاك وهف ؛هلوسرو هللا ىلإ اًرجاهُم دلبلا نم تجرح اذإ كّنأل
 . هيف عجرت نأ نكمي ال هب قدصتت يذلا لاملا لثم دلبلا نوكي . هب قّدصتت

 . هيف مجري ال هلل ناسنإلا هكرت ءيش لک اذكهو

 نم نويزفيلتلا جارخإ نم ساّنلا نم ريثك هيف قفُو ام :كلذ نمو
 اولاق ءالؤهف .رورشلا نم هيف اًمعو «هنع اًداعتباو «هللا ىلإ ةبوت ؛مهتويب

 فيلا ىلإ نآلا هديغت نأ كمي له

 اًئيش كرت اذإ ناسنإلا َّنأل ؛هوديعت ال هلل هومتجرخأ نأ دعب ءال :لوقن

 -مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لأس اذهلو . هيف دوعي الف ؛ هلل اًئيش رجهو «هلل

 . مهترجه هباحصأل يضمُي نأ هّبر

 ناميإلا نع نوسكتني مهلعجت ال يأ «مهباقغأ ىلع مُهَدُرت آلَو» : هلوقو
 ىلع اذهو «مّدقت ناميإلاو ءْرُخأت َرفكلا َّنأل ؛مهباقعأ ىلع نوُدتريف
 ةّيعجكلاب مالسإلا نوُفِصَي ٌتيح ؛مويلا نودحلملا هلوقي ام سكع
 ؛ اًيناملع نوكي نأو «مالسإلا نم ناسنإلا خلسني نأ : ةيمدقّتلا َّنِإ نولوقيو

 قوسفلا نيب الو - هللاب ذايعلاو  رفكلاو ناميإلا نيب ٌفّرفي ال هنأ ىنعي
 ظ . ةقيقحلا يف مّدَقَّتلا وه ناميإلاف «ةعاطلاو

 نوكت ةدّرلاو «ناميإلاب نوكي مدقتلاو «نونمؤملا مه نومّدقتملا

 الو» :انه  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لاق امك ؛ نيبقعلا ىلع اصوكن
 ظ .«مهباقغأ ىلع ْمُهّدرت
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 يكسب
 ! !ةريثك ةميظع ُدئاوف دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو

 نأ تودع ا 4 ىقرملا اعا ایکو اا

 :دوعَملل دئاوفو دئاعلل دئاوف ىضْرَملا ةدايع يفو «هنع هللا يضر صاقو

 نالا كيعا قد وماذا اسلا أ قوم ىذوي هنإت ااا

 . ضرم اذإ هدوعت
 ءةنجلا ةفرُخَم يف لازي ال هنإف ضيرملا داع اذإ ناسنإلا نأ :اهنمو

 ظ . دوعي ىتح ةنجلا رامث ينجي ينعي

 ىأر اذإ ِهّنأل «ةحّصلاب هيلع هللا ةمعنب دئاعلل اًريكذت كلذ يف َّنأ :اهنمو

 ام ىأرو «هسفن ىلإ عجر مث «ضرملا نم هيف وه ام ىأرو «ضيرملا اذه

 ءيشلا نأل ؛ةيفاعلا هذهب هيلع هللا ةمعن ردق فرع ةيفاعلاو ةحصلا نم اهيف

 . هذضب فرعي امنإ

  ضيرملا داع اذإ ناسنإلا نإ ةو لا الخ اهرق نأ اهو

 ٌتحأ اهرّكَذ امَّلَكو ءاهركذتي ءاّمئاد ضيرملا بلق يف ةدايعلا هذه تراص

 ' ةاقالم هنم تلصحو « ضيرملا أرب اذإ اميف اًريثك رهظي اذهو «هدوعي يذلا

 . ءيشلا اذهب حرشني هبلق َّنأ دجتو «كنم ركشتي هدجت كل

 «هردص حرشتو :e اهنأل ؛اًضيأ ةدئاف اهيف هل َّنِإف :ُدوْعَملا امأ

 هركذي اًَقوم دئاعلا نوكي امّبرو . ضرملاو مغلاو مهلا نم هيف ام هنع لوزيو

 نويّدلا نم هيلع ءيشب يصوُي نأ ديري ناك اذإ ؛ةيصولاو ةبوتلاو ريخلاب

 . دوعملل ةريبك ةدئاف كلذ يف نوكيف ءاهريغو
 قادوا ياا توا نیلا داق ملا تیبا ءاملعلا لاق اذهلو



 نأ اًمزال سيلو «ههبشأ امو ريخ يف مويلا تنأ «هللا ءاش ام :ٌلوقي . هحرفي

 نكل «سمأ نم اضرم دشأ مويلا نوكي دق هّنأل ؛ ًالثم بيط تنأ :هل لوقي

 وهف ءارض هباصأ نإ «ريخ هرمأ لك نمؤملا َّنأل «ريخ يف مويلا تنأ لوقي
 دمحلاو ريخب َتنأ َمويلا :لوقيف «ريخ يف وهف ءاّرس هباصأ نإو «ريخ يف

 ٠ .رورسلا هيلع لخديامم كلذ هبشأ امو « هل

 هل يقب ناك نإو «تام هلجأ ضرملا اذه ناك نإ .ٌموتحم لجألاو

 . يقب ايندلا نم ءيش

 هّنأل ؛ةرشابم ةفصب كلذ هل لوقي ال نكل «ةبوتلا هركذي نأ اضيأ يغبنيو

 . ةبوتلاب ينركذ ام ريطخ ريغ يضرم نأ ول هسفن يف ٌلوقيو « جعزني مّ
 ام نيبئاَّتلا ىلع ءاَّشلا اهيف يتلا ثيداحألاو ِتايآلا ركذب أدبي نكل

 نان نسوأ ل لوقي ال «ةيضولا رددت نأ كلك ىو.« ىظيوملا رك

 .هيلع ةدراو صّصقب ٌهُرَكَذي : اثم لب . جعزنا اذكه لاق ول ءٌبيرق كلجأ

 هلهأ يصوي ناكو ءاّمزاح ًالجر ناكو «نيد هيلع ناك نالف :الثم لوقي

 . اهب جعزني ال يتلا تاملكلا نم . . . كلذ هبشأ امو «هنيد ءاضقب

 ؛ هيلع أرقي نأ ىلإ افوشت هنم ىأر اذإ ًاضيأ يغبنيو :ملعلا ٌلهأ لاق

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع درو امب هيلع ثفني «هيلع أرقي نأ يغبنيف

 الإ ءاَفش ال ءيفاّشلا َتْنأ ٍفْشاَو ءساّنلا ّبَر ساّبلا بِهْذأ» : هلوق لثم

 ,ءامّسلا ىف يذلا هّللأ اننَر» :هلوق لثمو 9 رِداْغُت ل ٌءافش ,َكّؤافَش

 )١( مقر «ضيرملل دئاعلا ءاعد باب «ىضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ )0310(.
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 لعجاف ءءامّسلا يف كّدَمحر امك ضرألاو ءامّسلا يف 3 دم «كمسا سذقن

 ةمخَر لزنأ «نيبّيطلا بَ تنا اناياطخو انَّبْؤَح انل رفغا ءضرالا يف َكَتَمْحَر
 ةروسب هيلع أرقي وأ "ريف .عجولا اذه ىلع َكئافِش نم ًءافشو َكيَمْحَر نب
 نيذلا ىلعو ‹«ىضرملا ىلع اهب أرقُي ةيقر ةحتافلا ةروس نأل ؛ةحتافلا

 نم دئاعلا ىأر ىتمف "كلذ هبشأ امو «ةيحلا وأ «برقعلا مهتغدل

 بلط ىلإ ضيرملا ءىجلُي الل هيلع أرقيلف هيلع أرقي نأ بحي هنأ ضيرملا
 ريغب ةنجلا نولخدي افلا نيعبس يتم عم ُثيأر» : لاق يب يبنلا نأل ؛ةءارقلا

 نوُرّدطتي الو نوؤتكي الو َنوُقرتسي ال نيذلا مه :لاقو .باذع آلو باسح

 "”«نولكوتي مهّير ىلعو

 . ةءارقلا بلط ىلإ جرحت الثل «هيلعأرقا «هيلعًارقتل ٌقوشتي

(۲( 

(۳) 

 .(۲۱۹۱) مقر «ضيرملا ةيقر بابحتسا باب بطلا باتك .ملسمو

 يف مكاحلاو «(۳۸۹۲) مقر .ىقرلا فيك باب «بطلا باتك .دوادوبأ هجرخأ
 ريغ ثيدحلا اذه ةاور عيمجب ناخيشلا جتحا دق :لاقو .(745 )۴٤۳/١. كردتسملا
 :صيخلتلا يف يبهذلا لاقو لا للك نضع لما نم خوفي ؛دمحم نب ةدايز
 .ثيدحلا ركنم :هريغو يراخبلا لاق

 ىف كثفنلا باب «بطلا باك :يراخبلا هجرخأ .اهب ىقر نم دقأ 5 يبنلا نأل
 ةيقرلا ىلع ةرجألا لخأ زاوج باب ءبطلا باتك ءملسمو .(0144) مقر «ةيقرلا
 .(۲۲۰۱) مقر «راكذألاو نآرقلاب

 باتك ءملسمو )٥۷٥۲(« مقر «قري مل نم باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ
 «باذع الو باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب «ناميإلا

 .(۲۲۰) مقر
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 لطأف «هدنع ماقملا ليطت نأ بحي ضيرملا نأ تيأر اذإ اًضيأ كلذك
 هيلع لخدأو «هدنع ماقملا لطأف ءرجأ ىلعو ريخ ىلع تنأف ؛ماقملا

 رورس نأل ؛هئافشل اًببس هبلق ىلع رورّسلا لوخد يف نوكي امبر ءرورّسلا

 ىقبت كّيحي هلأ تيأر اذإف «ءافشلا بابسأ ربكأ نم هردص حارشناو ضيرملا
 . لَم دق هنأ فرعت ىتح هدنع سولجلا لطأو «هدنع قباف

 بهذت نأ بحي وأ «ىقبت كنأ بحي الو فلكتم ضيرملا نأ تيأر اذإ ام

 . فرصنا مث هلاح نع لأسا «رخأتت الف مهب َسّنأيو هلهأ ٌر ضحي ىتح هنع

 نسحأ الي يبنلا نأ كش الو هلك يبنلا قلخ ٌنسَح :هدئاوف نمو

 كير معني تأ ام ©9 تورس امو راقلاو تا : ىلاعت هللا نأل ٍ؛اًقلُح سانلا
 ١ ٤[. : ملقلا] € ريظَع ٍقْلُخ لعل كنو © نوم ر اًرجأَل كل نو € وجم

 . ال هللا لوسر اَقلََح سانلا نسخأو اًقلح سانلا مظعأف

 رمي هنإ ىتح «مهيلع ملسيو «مهروُزيو «هباحصأ دوعي ناك اذهلو
 . هيلع همالسو هللا تاولص ‹مهيلع ملسُيف راغصلا نايبصلاب

 نأ «ملعلا لهأ ةرواشم ناسنإلل يغبني هلأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو
 نأ دارأ امنيح يب يبنلا راشتسا  هنع هللا يضر  صاقو يبأ نب دعس

 ينثري الو «ريثك لام وذ يّنإ» : هللا لوسر اي :لاقف هلام نم ءيشب قّدصتي

 . ثيدحلا «...ال : لاق ؟يلام يلب قدصتأفأ يل ةنبا الإ

 تنك اذإ ٌالثمف «هبسحب ناسنإ ٌّلكو «يأرلاو ملعلا لهأ ةراشتسا هيفف
 ملعأ مهأل ؛ملعلا لهأ رواشف ؛نيدلا رومأ نم ءيش ىلع مدقت نأ ديرت
 بتاكملا باحصأ رواشف اًنيب ّيرتشت نأ تدرأ اذإ «مهريغ نم نيّدلا رومأب



 ٠
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 ےک ن( کک

 تارايسلا يف َنيسدنهملا رشتساف ةراّيس ّيرتشت نأ تدرأ اذإ «ةيراقعلا

 ( .اذكهو

 . «راشتسا نم مدن الو «راختسا نم باخ ام» :لاقُي اذهلو

 هسفنل لامكلا ىعّدا نم . هسفن لّمكي نأ هل يغبني ال كش الب ٌناسنإلاو

 قلعتت يتلا ةماهلا رومألا يف اًصوصخ عجارُي نأ َدْبال لب «ٌصقاّنلا وهف

 ءيش لعف ىلع ةفطاعلاو سامحلا هلمحي دق َناسنإلا إف ؛ةمألا لئاسمب

 يف امإ بيصم ريغ نوكي دق هنع ثدحتلا ّنكل «هب سأب الو قح هسفن يف وه
 . لاحلا يف وأ «ناكملا يف وأ «نامزلا

 . ةنتفلا نم افوخ ؛ ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب كك يبنلا كرت اذهلو

 ةبغكلا ُتينبل رفُكب ٍدْهَع ويح ِكَمْوَق نا الؤَل» : اهنع هللا يضر ًةشئاعل لاقف

 اًباَبو ءساّنلا هئم ُلُخْدَي اَباَي ءنْيِباَب اهل تلعجلو «ميهاربإ ٍدعاوق ىلع

 “«هئم َنوُجْوْخَي
 با نيرا يباح سام

 ! !ةحلصَم هنوك عم ةنتفلا فوخ

 00 «نيكرشملا هلآ بعت نأ ىفن ىلاعت هلا نأ كلذ نم مظعأ لب .

 اهّيس ناك امل نكل ءاهنم رّمتُيَو باعتو بست نأب ةريدج نيكرشملا ةهلآ

 زع هللا لاق «صقنو بيع لك نع هزنملا ميظعلا بّرلا ٌبّس ىلإ يّدؤي

 نصح مهف رصقي نأ ةفاخم رايتخالا دعب كرت نم باب ملعلا باتك ‹«يراخبلا هج رخأ )1(
 ضف باب .جحلا باتك «ملسمو )١(. مقر ةف كشأ يف اوعقيف ءهنع سانلا
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Faت ر یر  

 ا اودع هَل هللا نود نم وعدي تیز اوبس سذ الو # 0

 4 َنَوْلمَعي أ ۇرا طبت يب لإ دول ےک ليني اک
 دح يف اًنسح نوكي دق ءيشلا نأ ملعن نأ يغبني ِهّنأ مهملاف ء[۸٠٠ :ماعنألا]

 نم الو «ةمكحلا نم نوكي الو ءاًئَّسَح نوكي ال نکل «هعوضوم يفو هتاذ

 وأ «تاقوألا نم ٍتقو يف ركذُي نأ ةنامألا نم الو ءحصُنلا نم الو «لقعلا

 مح هسفن يف وه ناك نإو «لاوحألا نم لاح يف وأ «نكامألا نم ٍناكم يف

 ملعلا يوذ ريشتسي نأ ناسنإلل يغبني ناك مث نمو «ةعقاو ةقيقحو اًقدصو

 نأل ؛ناهرب هيدل نوكي ىتح «هيلع مدُقُي نأ لبق رمألا يف حصّنلاو يأرلاو

 مهغلبأو ءاّيأر مهّدسأو - مالسلاو ةالصلا هيلع - هَقْلَخ فرشأل لاق هلل

 تعاد يلا يف مه واو حل روتا منع فغا : لاق هلك دمج اضل

 .[164 : : نارمع لآ] هللا لع لکو

 مهغلبأو .القع مهجر ءاّيأر سالا س ا هللا لوسر وهو اذه

 . هيلع همالسو هللا تاولص .اًحصْن

 انأ اذه «هلل اذه :لوقيو «عفدنيف ةفطاعلا دخان امير ناسا

 امو مئال ةمول هللا يف ينذخأت ال فوس :لوقأس «ٌقحلاب عدصأس «هلعفأ

 يذلا نأ بلاغلا َّنِإ مث «ةميخو ةبقاعلا نوكت مث ؛مالكلا نم كلذ هبشأ

 الو «حئاتنلل الو «بقاوعلل رظني الو «ةفطاعلا عبتيو «ةفطاعلا مكحي ظ

 الإ هملعي ال ام دسافملا نم هيدي ىلع لصحي هن هنأ ُتلاغلا ؛رومألا نيب نراقي

 «فّرصتي نأ نسحي مل نکل (ةرسح هدصقو «ةبيط هنن نأ عم ‹ لجو زع هللا

 َنّسَح ناسنإلا نوكي دق «فّرصتلا نسحو ةينلا نسح نيب اًقرف كانه نأل
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 ةينلا ءىس نأ بلاغلاو «ةينلا ءّيس نوكي دقو «فرصتلا ءّيس هّنكل ةينلا

 ُهَضَرَع لانيل فرصتلا نسحب دق كلذ عم نكل «فرصتلا ءّيس نوكي
 ءّيسلا .

 الإ ءهلعف ٍءوس ىلع دمحُي ال دق نکل «هتين نسح ىلع دمحُي ناسنإلاف

 ف عموم رل .داشرإلاو حصنلاب فورعم هنأ هنم ملع اذإ هلأ

 نكي مل يذلا ؛اذه هلعف نم ذختي نأ اًضيأ يغبني الو رال هل لو

 اذه يف حدق هنم ذختي نأ زوجي ال لب «يغبني ال - ةمكحلل اًقفاوم

 حصتيو هل نيبيو رذعُي نكلو ءهلّمحَتُي ال ام لمحُي نأو «فّرصتملا
 يف باوّصَو ٌبّيط ٌنَسَح كلعف وأ .؛كمالك اذه يخأ اي :لاقُيو ءدشرُيو

 . هناكم يف وأ «هنامز يف وأ هلحم يف باوص ُديغ هّنكل «هسفن

 هنأ ىلإ را فا رم ضاوي أ ناس تمدح ىف نأ اهلا

 . اًملع هنم رثكأو ءاّيأر هنم لمكأ وه نم ريشتسي نأ ناسنإلل يغبني

 وه ام ىلع رمألا ركذي نأ ريشتسملل يغبني ِهّنأ :دتاوفلا نم اًضيأ هيفو

 راشتسملل نيبتي ىتح ؛هب قلعتي ام عيمجو هعناومو «هبابسأو «ةقيقح هيلع
 وُد يّنإ» :دعس لاق اذهلو ؛ةقيقحلا هذه ىلع هتروشم ينبيو «رمألا ةقيقح

 ا و يادي

 نم عنام ال ينعي « عناملا ءافتنال نايب «يب نبا اإ يري آلو» اهيطعي نأ
 . ثراولا ءافتنال اًريثك ّيطعأ

 ال نأو «هيف راشأ اميف - لجو َّزع هللا ىَمَتي نأ هيلع «ٌراشتسملاو
 هراشتسا اذإ سانلا ضعب َّنأل ؛ريشتسملا ةاعارم يف ةفطاعلا ٌهذخأت
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 OD ت ج

 ريشُي بهذ نييأرلا دحأ وأ أ «نيرمألا حا لإ لم هلآ ئارو ؟ نصخشلا

 . هب هيلع

 يش اغار اب هلأ ىج ىلا قفار نأ بح أ انأ :لوقيو

 «عفان هنأو ها یر اهل لوقت نا راسا اذإ تحاولاو اض

 ام تيّدأو اًحصان تنك اذه تلعف اذإ تنأو «هضري مل مأ هاضرأ ٌءاوس

 ْتَئِرِب دقف هب ذخأي مل نإو ٌكاذف باوص هلأ ىأرو هب ذخأ نإ مث .كيلع

 أطخ اذهف هب هيلع ريشت مث ءاذك ديري هنأ همالك نم جتنتست نأ امأ . كت

 ديري هنأ جتنتست دق ءأطخ اًئيش جتنتست امبر كنأ عم «ةنايخ لب «ميظع

 : نيهجو نم اًنارسخ نوكتف هديري ال وهو ءاذك

 . ٌيسلا مهفلا ةهج نم :لّوألا هجولا

 . ءيّسلا دصقلا ةهج نم : يناثلا هجولا

 نأ جرح ال هنأ ىلع ليلد ءال مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق يفو

 . ءيش اهيف سيلو ««ال» ةملك ناسنإلا لمعتسي

 هللا يضر هباحصأو ««ال» ةملك لمعتسا مالسلاو تالا لع يلا

 ايعأ امل - هنع هللا يضر ًارباج َّنأ كلذ نمو .«ال» ةملك هعم اولمعتسا مهنع

 هيلع لوسرلا ةداع نم َّنأل «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هقحلو ا
 ؛ مهماَدُق يشمي ال «رخآلا يف يشمي هلأ هتمأ يعار هنأل - مالسلاو ةالصلا
 هيلع هدعاسي ؛ءيش ىلإ ّدحأ جاتحا اذإ هنأ لجأل «مهءارو يشمي لب

 . ةياعّرلا نسحو عضاوتلا ىلإ رظناف «مالسلاو ةالصلا
 36 يبنلا برضف - يشمي ال - ايعأ دق ُهَلَمَج ناكو - اًرباج قحلا
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 ركي ملو .0"2ال :رباج لاقف «ِةّيقؤأب هئنْغب» :لاقو «هل اعدو «لمجلا '
 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ««ال» ةلوق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هيلع

 نم عنام الف :نذإ .ال :لاق ؟يلام يثلثب قدصتأ :دعس هل لاق ام دنع انه

 نا فار نالا سالا ني ريكو قلو بلآ ةرس كسلا اک ا
 مالكا هل وعدت نأ اط اذهو. «فتمالس اهنع الدب لوقو مول لوق

 . كيلع بيع الف «ال» تلق اذإ نكل

 رثكأ ّيطعُي نأ افوخم اضرم ضيرملل زوجي ال هلأ : ثيدحلا دئاوف نمو

 ٌَضرَم اكل لاملاب مِهُّقَح قّلعت ةثرولا أل ؛ةثرولا هزاجأ اذإ الإ ثلا نم

 : نيثلثلا يف هلك يبنلا لوقل «ثلثلا نم رثكأ يطعي نأ زوجي الف «لجّلا

 .«ريثك ثلّثلاو ثلّثلا» : لاقو ءال : فصنلا يفو ءال

 دبا لاق امك ثلا نم لقأ هؤاطع نوكي نأ يغبني هّنأ ىلع ليلد : هيفو

 هلك يبنلا َّنأل عبّرلا ىلإ ثلا نم اوّضغ سالا َّنأ : امهنع هللا يضر سابع

 .«ريثك ثلثلاو ثلّثلا» : لاق

 ا ماشي سواكن نفر لول ثيدحلا دئاوف نمو

PEا  

 عنم الي يبنلا نال ثلثلا ىلع ديزي ال . كلذ ريغ الو ةه لو دجا ما

 . ثلثلا نع داز امب قدصتي نأ صاقو يبأ نب دعس

 ىمسم ناكم ىلإ ةبادلا رهظ عئابلا طرتشا اذإ باب «طورشلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 مقر .هيوكر ءانثتساو ريعبلا عيب باب «ةاقاسملا باتك ءملسمو .(؟/14) مقر «زاح

 .(ا2/16)
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 «سمخلا « عبرلا : ينعي ,  ؛ثلثلا نم ضغي نأ يغبني هنأ : : هدئاوف نمو

 هلوق يف ثلثلا نم ٌضغلا بابحتسا ىلإ راشأ كي لوسرلا ّنأل . . كلذ نود

 ُثيح امهنع هللا يضر - سابع نب هللادبع لدخسا اذهتو ؛«ريشك ُتلُتلاو»

 ُتْنُّكلا» : لاق كك يبا َّنأل ؛ عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوضغ سانلا َّنأ ول : لاق

 .«رىثك ُتْلُتلاَو

 دعب هلام نم ءيشب ناسنالا ّيصوُي نأ زوجي الف .ةّيطعلاك ةّيصولاو

 . لقأف ثلثلا نم ْنكيلف «ثلثلا ىلع اًدئاز هتوم

 هللا يضر  ركبابأ نأل ؛لاملا سمُحب نوكت نأ ةّيصولا يف لضفألاو

 يضر -سمخلاب ىصوأف «سمحلا : هسفنل هللا هّيضر امب ىضرأ :لاق هنع

 نإ سمُحلاب يصوي نأ ٌرسي :- هللا مهمحر  انؤاهقف لاق مث نمو  هنع هلل

 . اًريثك الام كرت

 هتكرو ناكو «ًاليلق ناسنإلا لام ناك اذإ : هنأ ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 هيلع هلوقل ؛ريثك الو «ليلق ال «ءيشب يصوُي ال نأ لضفألاف ؛ءارقف

 «ةَلاَع ْمُهَرَدَن ْنَأ نم ْرْيَخ َءآَيْنْغَأ َكَتَْرَو ردت ْنِإ كنإ» :مالسلاو ةالصلا

 ٌناسنإلاو ءأطخ اذهف «ةّيصولا نم َدبال هلأ ماوعلا ضعب هّنظي امل افالخ
 ي انا ل ي لام مهدنع سيل ءارقف هتثروو ليلق هلام يذلا

 ظ ئ ىصوُي ال نأ لضفألا

 قا ییا یک ا ی الا وم
 هنوثري فوس ةثرولا ناك ْنِإو ءاذه يف روجأم وهف هتثرول لاملا كرت اذإ

 َكَنَتَرَو ْنَّذَت ْنِإ كنإ» : هلوقل كك يبنلا يدهب ادشرتسم ناك اذإ نكل ءاّرهق
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 هنع قّدصتي ًّدصتتي نأ نم لضفأ كلذ يف هر أ ناف إف «ةلاع مُهَرَذَت نأ ْنم ْدْيَح ءاَتنغأ

 . هلام نم ءيشب

 نأ ةكم نم نيرجاهملا ةباحصلا فوخ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 هذهو «يباحصأ دعب فّلخأ» :لاق هنع هللا يضر اًدعس نأل ؛اهيف اوتومي

 ينعي ؛هوركم يعقوت ماهفتسا اذهو «هُفّلَخأأ» ىنعملاو ةيماهفتسا ةلمجلا

 هللا ىلإ اًرجاهم اهنم جرخ دقو ةكم يف توميف فّلختي نأ بحي ال هلأ
 دقو «هيف مجري نأ يغبني ال هلل ناسنإلا هكرت ءيش ّلك اذكهو «هلوسرو

 اوصلخت ُثيح ؛سانلا ضعب هلعف ام كلذ نم َّنأ ثيدحلا حرش يف انل قبس

 هاهم لاق و امو لس اس اقع نع وأ رداع قوي رقلتلا داهم نم
 ؟ةيناث ةّرم ٌةوديعي له : نولأسي اوؤاج مث «هورسکف هلل هوكرت «هعفانمو

 iE مل لوقن

 . هلل هتک رت اميف

 لوسرلا نأ وهو كي هللا لوسرل ةزجعم ٌروهظ : :ثيدحلا ٍدئاوف نمو

 كب عفتنيو ماوقأ كب ٌرُضَي ىتح فلخُت فوسو فّلخُت نل كنإ» :هل لاق هي
 ىقب- هنع هللا يضر -اًدعس َّنإف كك ٌيبنلا هعّقوت امك عقو رمألا ناف «نورخآ

 تايآ نم اذهو هل لي لوسرلا لوق دعب ًاليوط َرمعَو ةيواعم ةفالخ ىلإ
 ةالصلا هيلع هب َربخأ امك َعَقَيَف لبقتسم ءيش نع َربخُي نأ ؛ واي يبنلا

 ,فّلخُت نأ كّلعت» : هلوقل «عُقوت لب ءاًضحم اًربخ سيل اذه نكلو «مالسلاو

 . الك يبنلا هعّقوت امك رمألا ناك نكلو «ْمِزجي ملف

 هللا هجو هب يغتبي المع لمعي ناسنإ نم ام هنأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو
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 َّنأل هيف ءاقبلا هل لحي ال ناكم يف ناك نإو ىتح «ًةجردو ةعفر هب دادزا الإ
 را یاو بش للا

 ىلص اذإ َناسنإلا َّنأ :ملعلا لهأ لاوقأ نم حجاَرلا لوقلا ناك اذهلو
 لب ةالّصلا نع سيل يهنلا نأل ؛ٌةحيحص هتالص َّنإف ةبوصغم ضرأ يف

 . بّضغلا نع ٌىهنلا

 اذه يف ةحيحص هتالص نوكتف «ةالصلا ريغ ءيش ىلع ٌبصنُم يهّئلاف

 درو ول معن . بوصغملا ناكملا ذه يف هئاقبب مآ هّنكل .بوصغملا ناكملا

 يف َتيَّلص اذإ :انلّقل «ةَبوصغَم ضرأ يف لص ال» : لاق هنأ لكي لوسرلا نع
 ةربقملا يف تيلص نإ كنإ :لوقن امك «ةلطاب كتالصف ةبوصغملا ضرألا
 ةربقملا اإ دجسم اهّلُك ضرألا» :لاق ةي يبنلا نأل ؛ةلطاب كتالصف
 . ةربقملا يف ىتح زوجت اهنأل ؛ةزانجلا ةالص ُريغ اذه '''«ماّمَحلاَو

 هَّنإف هللا هجو يغتبي ةقفن قفنأ اذإ ناسنإلا نأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 اذإ ؛هسفن ىلعو لب «هتجوز ىلعو هلهأ ىلع تاقفنلا ىتح ءاهيلع بائي
 0 . اهيلع هللا هباثأ هللا هجو اهب ىغتبا

 يف هللا ىلإ بلا بن رضحتسي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ هيفو

 مقر «ةالصلا اهيف زوجت ال يتلا عضاوملا يف باب ءةالصلا باتك ,دوادوبأ هجرخأ )١(
 ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا َّنأ ءاج ام باب ءةالصلا باتك «يذمرتلاو «(495)
 اهيف هركت يتلا عضاوملا باب «دجاسملا باتك ءهجام نباو )۴١۷(. مقر ؛مامحلاو
 مقر ءاورإلا يف ينابلألا هحخصو .(87 /) دنسملا يف دمحأو .(7405) مقر «ةالصلا
 .(174 ء۱۳۳/۲) يذمرتلا ىلع هتيشاح يف ركاش دمحأ خيشلاو 2,0
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 مأ ناك اًريغص هقفنت ٍءيش لک .رجأ كلذ يف هل نوكي ىتح قفني ام لك

 نم دحاو يأ ىلع وأ كباحصأ ىلع وأ كلهأ ىلع وأ كسفن ىلع «اًريبك

 سئابلا َّنكل» : هلوقو . كلذ ىلع هللا كباثأ هللا هجو هب تيغتبا اذإ ؛ سانلا

 نيذلا نيرجاهملا نم هنع هللا يضر  ةلوخ نب دعس .٠« . . ةلوخ نب دعس

 ٌىبْنلا هل ىثرف ءاهيف تامف ؛اهيف تومي نأ رَّدق هللا نكلو ةكم نم اورجاه

 نوهركي اوناك دقو ؛ةكمب تام نأ هل عّجوت :يأ ؛مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 . اهنم رجاه يتلا ضرألا يف تومي نأ رجاهملل

 هللا همحر  فلؤملاو «ثيدحلا اذه ىلع مالكلا نم ريت ام اذه

 ااَمَع َلَمعت نل َكَّنإ» :دعسل لاق يي يبنلا َّنأل ؛ةّينلا باب يف هركذ  ىلاعت

 قف َقِفْنُت نل كّنإ» :هل لاقو «ةعفرو ةَجَرَد هب َتْدَدزا آلإ هللا هْجَو هب يفّتبت
 صالخإلا ىلإ ثيدحلا اذه يف راشأف «اهيلع َتْرِحْأ الإ هللا ةجو اهب يغتْبَ

 كلذ ىلع لاني ىتح ؛ هللا هجو هلام قافنإبو هلمعب يغتبي ٍناسنإلا نوک يف

 . قفوملا هللاو . لجو رع هللا دنع ةعفرلاو تاجرّدلا ةدايزو رجألا

 ( ( ظ 23 ¢ 3%

 لاق :لاق - هنع هللا يضر - رْخَص نب نمحّلا دْبَع ةَريرُه يبأ نڪو - ١
 ُرَظْنَي ْنِكَلَو ءمُكِرَوُص ىلإ لَو ءمُكداَّسِجأ ىلإ ُرْظْنَي ال هللا ّنإ» لكي هللا لوسر
 .[ملسم هاور] .'' «مكبوُلق ىلإ

 مقر ‹ . .هراقتحاو هلذخو ملسملا ملظ ميرحت باب فلصلاو ربلا باتك « ملسم هجرخأ 000(

 00 )25(. ٠
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 حرشلا

 اَنِإ س ساتلا امأكي #9 : يابت ا لق يلع دبا ىلع دب ثيدحلا اذه

 هَ أدني مرڪ نِ ورا لاو ابوعش کتلعجو أَو رد ن هلع
 .[13* س

 وأ ةريبك يه له مهماسجأ ىلإ دابعلا ىلإ رظني ال ىلاعتو هناحبس هللاف
 وأ ةليمج يه له ؛روّصلا ىلإ رظني الو «ةميقس وأ ةحيحص وأ «ةريغص
 له ؛باّسنألا ىلإ رظني ال كلذكو es «ةمىمذ

 ءاَدبأ اذه نم ءيش ىلإ رظني الو «لاومألا ىلإ ُظنَي الو «ةئيند وأ ةعيفر يه
 هللا نم ناك یتا هلل ناك نمف لاب لإ ةو هح نيرو هللا نيب: ميلف

 الو كلامجب الو «كلامب رختفت ال اذإ ؛مركأ هللا دنع ناكو «برقأ
 هذه نم ءيشب الو «كتارايسب الو ,كروصقب الو «كدالوأب الو «كندبب

 هللا دمحاف كيلع هللا لضف نم اذهف ىوقتلل هللا كقفو اذإ امّنإ .اًدبأ ايندلا
 بولقلاف ««مكبولق ىلإ رظني نكلول : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق . هيلع

 هب ُفّلؤملا َرَدَص يذلا ٌثيدحلا ديوي اذهو ءٌرادملا اهيلع يتلا يه

 ٠ ....تايتلاب ُلامعألا امّنإم ؛ باتكلا
 ٌحيحص هلأ هلمع ٌرِهاظ ناسنإ نم مك «رادملا اهيلع يتلا يه بولقلا

 ؛ لصألا يه ةّينلاف ءاَبارَخ راص بارَخ ىلع ينب امل نكل ياسيد
 نيب نوكي «دحاو مامإب نيدتقم ءدحاو فص يف نايلض نيلجر دجت

 ا ا یر ورشا ا اا
 :انذلا ادبر ب هللاب دايعلاو تةنالص ف اتار نوكي امّبر لب «لفاغ
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 رد

 . كك هللا لوسر ةنس عابّتاو هللا هجو هتالصب ديري رضاح هبلق رخآلاو

 بلقلا يف ام ىلعو «بلقلا يف ام ىلع ٌلمعلاف «ميظع قرف امهنيبف

 ی لالا ای یو
 مكححلا اينّذلا يف . رهاوظلا ال ٌرِئارَّسلا ربحت : يأ ء[٩ «۸ :قراطلا] # ريالا

 َنْوُمِصَتْخَت ْمُكْنِإَو ءُْشَب انآ امّنإ» : ب يبنلا لوقل اغلا ىلع ینا ني

 امم وخذ ىلع هل يضقأو ءضغَب نم ِهِتّجُحِب َنَحْلأ َنْوُكَت ْنَأ ْمُكَضْعَب َّلَعَلَو
 رّهطُي نأ هللا لأسن «رئارّسلا يف ام ىلع ملعلا ةرخآلا يف نكل "'”«عّمسا

 ( . اعيمج انرئارس

 رشبأف ةحيحص ةدّيج ةريرسلا تناك اذإف اردا يف ا نام ملعلا

 و اه هللا :لاقو ملك ا ا ىرخألا ت و ل

 ٩« :تايداعلا] € ٍروذصل ينام َلِصُحَو 9€ روبقلا يف ام غب اذ ملعي القأ #

 . بلقلا يف ام ىلع ملعلاف ٠

 ىلع نادكؤي هتنس يف هي هلوسر ناكو «هباتك يف ىلاعت هللا ناك اذإو

 ام َرظني «هبلق حلصُي «هتين حلصُي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاف ؛ةّينلا حالصإ

 يف هرظنب كلذو ؟فيك .نيقيلا ىلإ ٌكشلا اذه َليزيف ٌكشلا نم هبلق يف

 يلوذ تیل راَهلَاَو ليلا كيو ٍضْرَأْلاَو توسل قل ىف كر # : تايآلا
 رس مص

 ©9 نوَ تيل رأل توسل ىف نإ :  لاقو ء[۱۹۰ :نارمع لآ] € ببذل

 باتك .ملسمو )41۷( مقر (۱۰) مقر باب «لّيحلا باتك .يراخبلا هجرخأ )۱)

 .(1711) مقر «ةجحلاب نحللاو ءرهاظلاب مكحلا باب «ةيضقألا



 صالخإلا باب

 ح0
r 

 78 ناطيَشلا ىقلأ اذإ ء[٤ : ةيئاجلا] نووي وَقُل تبا ا ا

 فيك رظنا «ءهرّيدُي نم نوكلا اذه ىلإ رظنا . هللا تايآ يف رظناف َّكَّشلا َكبلق
 نوكلا اذهل نأ ملعت ىتح ؛ نيانلا نيبايألا 0 اوا :لاوخألا ريغتت

 . لجو َّزع اًميكح اًرّيدم
 . ؟كرشلا نم يبلق رّهطأ فيك . هنم َكبلق رهط ؛ كرشلا

 هللا ثيصع نإ يننوعفني ال سانلا لإ : يسفنل لوقأ نأب ؟يبلق رّهطأ
 . باوثلا َيلإ اوبلجي مل هللا تعطأ نإو «باقعلا نم يننوذقني الو

 كلذك رمألا ناك اذإ .هللا وه باقعلا عفديو با وثلا بلجي يذلاف
 . قلخلا ىلإ برقتت : نأ كتدابعب يونت اذامل «- لجو َّرع- هللاب رشت اذاملف

 هع دعبباو هعمل درا هنا ىلإ بيرك د امب قلخلا ىلإ بقت نم اذهلو

 . قلخلا

 نمو هلا نم اُ الإ ؛هلا ىلإ هيرقي امب قلخلا ىلإ هبژقت هديزي ال ينم

 كيلع طخس اذإو « سانلا كنع ىضرأ كنع يضر اذإ هللا أل ؛ قلخلا
 . هباقعو هطَحَس نم هللاب ذوعن <« «سانلا كيلع طخسأ

 ىتح بلقلل ليسغ يف اًمئاد نك ءاّمئاد بلقلا جلاع : يخأ اي ٌمهملا
 رهط نأ ا درت رک سرلا تھکا : - لجو زع- هللا لاق امك ؛رهطي
 رّهطُي نأ هللا لأسأ ءاّدج مهم رمأ بلقلا ريهطتف 4١[« : :ةدئاملا] 4 مب بول

 يعم لرلو نيصلخم هل انلعجي نأو « مكيولقو ينلق
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 :لاق - هنع هنا يضر - ّيرعشألا سيق نب هللا ٍدِبَع ىَسوم يبأ نعو - ۸

 يأ ؛ءاير لِتاقُيو ءةّئِمَح لتاقُيو ءةعاجش لتاقُي ٍلجّولا نع ةي للا لوسر لس

 اَيْلْعلا يه هللا ةَمِلَك َنؤكتل َلَداَق ْنَم» لَك لا ْلوُسَر َلاَقَف ؟شا لئبَس يف كلذ

 .[هيلع ّقَقَتم] ''"«ها ٍلْيبَس يف وهف

 رخل
 :لاق ؟هللا ٍلْيِبَّس يف كلذ يأ ؛ُهَناَكَم ىَرَيل ُلِتاَقُيو» : ثيدحلل ظفل يفو

 .«كلا ليبس يف وهف ايّلُعلا يه للا ةَمِل َنْوَكَتِل َلئاَق ْنَم
 اذهو - لجو زع هلل ةّينلا صالخإ اذه يف هَنْوُكَتِل َنَئأَك ْنَم» : هلوق

 ` تلا صالخا جا ملا تل وبلا ناس عال

 !ِةَثالْثلا هوجولا ٍدحأ ىلع لتاقي يذلا نع ايب لوسرلا لئس دقف
 . هناكم ىريلو .ةّيمحو «ةعاجش

 َّنأل ؛لاتقلا بحي «عاجش لُجر هلأ هانعمف : ةعاجش ٌلِتاقي يذلا اَنأ
 رهظت ناديم نم اهل دبال ةعاجشلاو «ةعاجشلاب فصّتم عاجشلا لجّولا

 لتاقي وهف «هتعاجش رهظُيو ًالاتق هل رّسَُي هللا َّنأ تحي عاجشلا دجتف «هيف

 ْ ظ . لاتقلا بحي ٌعاجش هلأ

 ةيمح «هتليبق ىلع ةّيمح «هتيموق ىلع ٌةّيِمَح :ةيمَح لتاقي : يناثلا
 . تناك ةيبصع أل ةيمح «هنطو ىلع

 لدعف «ٌعاجش هنأ اوفرعيو سانلا هاريل يأ : هناكم ىرُيل لتاقُي : ثلاثلا

 . (7؟ )ص هجيرخت مدقت )010
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 َنوُكَتِل لاق ْنَم» : لاقف لاتقلل اًنازيم ةزجوم ةملك لاقو «كلذ نع ةي يبنلا

 «مللا ٍلْيِبَس يف َوُهف ايْلُخلا يه تلا ةملك
 معأ نوكيل ؛ةثالثلا هذه ركذ نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا َكَدَعو

 ناطوألا ىلع ِءاليتسالا لجأ نم لتاقي امّبر لجرلا نال ؛لمشأو

 .موقلا ءالؤه نم اهيبسَي ةأرما ىلع لصحي نأ لجأ نم لتاقُي «نادلبلاو

 مي يسم سس حوال ءاهل ّدح ال تاّئئلاو

 مويلا اهب هّررفتي يتلا ةجهللا لّدعت نأ بجي هلأ لعن انه نمو «لدع مات نازيم

 ظ : سانلا نم ريثك

 ةيبرعلا ةيموقلل لاتقلاو «ةيبرعلا ةيموقلا «ةيموقلل نولتاقي موق ةجهل 200
 زال الا خو افلا 5 هبه نلت هيفا نق نم لها لاق
 ال ٌيلهاج اتق وه ةيبرعلا ةّيموقلا ٍلجأل لاتقلا هللا ليبس يف سيل كلذ
 : انف ناس لا كيفي

 اهنم دفتسن ملة ةيبرعلا ةيموقلل ةياعّدلا ةوق نم مغرلا ىلع ؛كلذلو

 هذه نازيم يف لخد ءانككفت نحنو ءاندالب ىلع اولوتسا دوهيلاف ءاّنيش
 نوملسم موق اهنم جرخو «ىراصنلا ريغو ىراصُنلا نم ؛رامك موق ةيموقلا
 هذه لجأ نب رم ؛سانلا نييالم «ملاعلا نييالم انرسخف «برعلا ريغ نم

 . ا ‹مهيف ريخ ال ٌموق اهيف لخدو «ةيموقلا
 ظ . ةراسّخلاو نالذُخلا

 لجأ نم انلتاق اذإ نحنو «نطولل نولتاقُي موق : ةيناثلا ةجهّللاو
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 ىتح ا ی اد ؛نطولا

 .هنطو نع عفاديو هنطو نع لتاقي رفاكلا

 نكلو .ديهشب سيل - طقف  نطولا نع عافدلا لجأ نم لتقُي يذلاو

 نأ هللا لأسنو  دمحلا هللو  يمالسإ دلَب يفو نوملسم نحنو انيلع ُبجاولا

 هبتناو ءاندالب يف مالسإلا لجأ نم لتاقث نأ ٌبجاولا كلذ ىلع انتبثي

 يف يذلا مالسإلا يمحنف ءاندالب يف مدام لجأ نم لتاقن ؛قرفلل

 اندالب تناك ول . برغلا وأ قرّشلا ىصقأ يف انك ول مالسإلا يمحنو ءاندالب
 نأ ُبجيف ءطّقف اننطول َسيلو مالسإلل انلتاق برغلا وأ قرّشلا ىصقأ يف

 نم وأ اننطو يف مالسإلا لجأ نم لتاقن نحن :لاقيف < «ةجهللا هذه َمّحصت

 Sa تاو السإ هلال اننطو لجأ

 نيب قرف الو ءاًئيش ناسنإلا ديفت ال ةلطاب ةّين اهنإف ةينطولا دجم اأ

 لاتقلا ناك اذإ ؛ رفاك هّنإ لوقي يذلا ناسنإلاو ملسم هَّنِإ لوقي يذلا ناسنإلا

 '  .نطوُةنأل نطولا لجأ نم
 وسر نم ظيدع تالاا 9ا نو وا ان ركام

 > 20 بذك ةا هلل

 الو . ّئمالسإ هّنأل هبحت اذهف ّئمالسإ ٌنطو هّنأل ناك نإ نطولا تح

 دالب نم ديعبلا نطولا وأ .«كسأر و يذلا كنطو نيب قرف

 .هيمحن نأ بجي مالسإلا نطو اهَّلك ؛نيملسملا

 . عوضوم : يناغصلا لاق :لاقو 21١1١١ ١؟) مقر ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ 010(



 تس GD س صالخإلا باب

 لجأ نم لتاقُث نأ يه ةحيحصلا ةينلا نأ ملعن نأ ٌبجي لاح لك ىلع

 ال «ّيمالسإ نطو هلال انيطو لجأ نم وأ ءاندلب يف مالسإلا نع عافدلا

 . ةينطولا درجبمل

 خا كوول :كتيب يف كيلع َلاَص اًدحأ أ َّنأ ول :يأ عافّدلا لاتق اَمأ

 كلذب كرمأ امك هلتاقت كّنإف اثم  كلهأ ضرع كهتني نأ ديري وأ «كلام

 : هل لوقيو ناسنإلا هيتأي لجّرلا نع لبيس دقف «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 .هلتاق :لاق ؟ينلتاق نإ تيأرأ :لاق .كلام هطعت ال» :لاق ؟كلام ينطعأ

 يف وه :لاق ؟ُهُتْلَتَق نإ تيأرأ :لاق .ٌديهش تنآف :َلاَق ؟ْيِنَلَتَق ْنِإ َتْئَأَرَأ :لاق
 ديري ملسملا ٌكَءاج اذإ ءاّملسم ناك نإو ىتح ؛ملاظ ٍدتعم ُهّنَأل ؛(30«!!راّلا

 ةتلتق نإف هلتاقف كتيب نم وأ ؛كدلب نم َكَجرخُي نأ لجأ نم كلتاقي نأ

 وهف ؟اًملسُم ُلْثقأ فيك لت الو ءديهش تنأف َكلتَق نإو ءراّلا يف وهف
 يف نوبقري ال نيذلا نيملاظلا نيدتعملا مامأ انيديأ انيك ولو «يدتعملا
 يف اودسفألو ةطلُسلا مهل نودتعملا ناكل هاند ألو ةيذ الو آلا نم

 ie لوقن كلذلو ءاهحالصإ دعب ضرألا

 ا

 نع عفدأ نكلو «هبلطأ اًملسم لتاقأ بهذأ ال يننأ ءولعم : ْبَلَطلا لاتق
 نوكي نأ اًدبأ نكمُي ال هنأ عم ؛اًنمؤم ناك ولو «يلهأو «يلامو «يسفن

 ريغب هريغ لام ذخأ دصق نم نأ ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك ءملسم هج رخأ )5(١-2

 )١54٠(. مقر 2(. ..نقح
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 .اًدبأ هلامو هلهأ ىلع َيلوتسيل هلتاقي ملسم ىلع مدقُي نامی هعم صخش
 هَناَتقو ٌقوُسف مِلسُملا ُباَبِس» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو

 اًدقاف لجرلا ناك اذإف ءاقالطإ نيملسملا لتاقُي ٍناسنإل ناميإ ال “«رفك

 سفنلا نع اعافد ”لئاقن نأ بجي هّنإف ؛ناميإلا صقان وأ «ناميإلا

 : لاقو «راّتلا يف وُهف ُهَتْلَتَق ْنِإ» : لاقو «هُلِتَأَق» : لاق ةي يبنلا ّنأل ؛اًيوجو

 نودو «كلهآ نودو كلام نود لتاقت كنأل .ٌدْيِهَش َتْنَأَف َكَنَتَق ْنِإو»

 ثم َسانلا ُلتاقأ انأ ٌبهذأ ؛ بلّطلل ًالاتق : نيلاتق كانه نأ ٌلصاحلاو
 ٠ .ةنّئعم هطورشب الإ زوجي ال اذه . مهدالب يف

 ناكرأ نم سيل وهو ؛ناذألا ةيرق ٌلهأ كرت اذإ :ءاملُملا لاق :ًالثم

 اوكرت مهّنأل ؛اونذؤي ىتح مهلتاقي نأ رمألا ّيلو ىلع بجو «مالسإلا
 ا . مالسإلا رئاعش نم ةريعش

 يف الو ءانتويب يف ال اهيْلَصُت ال اولاقو «ديعلا ةالص كرت اذإو

 نم ٌناذألا له : اولاق اًموق نأ لغرف ول ىتح « ملامت نأ بجی ارضا

 یتح مكلتاقف ؛ مالسإلا TOE ؟مالسإلا ناكرأ

 .ةّيبصع امهنيب ناتليبق : لثم «نينمؤملا نم ناتفئاط ثلتتقا اذإو . اوُنْذوَت

 بابسا) د 0 لوق 78 باب ` «ناميإلا باتك 5 .(548) مقر «رعشي

 )٤(. مقر .c4 . . یوسف ملسملا



 دع د صالخإلا باب

 ىرخألا ىلع امهادحإ ْتْعَب نإف ءامهنيب حلصُن نأ انيلع بجو ؛التاقت

 قرف كانه نک و وم اهنا عم ؛ هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح ءاهلتاقن نأ بجو
 ٌعراشلا حابأ نَم الإ بطن ام :ٌبلطلا «بلطلا لاتقو عافّدلا لاتق َنيِب
 . عفادُت نأ بالف ٌعافّدلا اًمأو «هلاتق

 5505 يف ىرن انّنأل :ةلاسلا هذه ىلع اوهبتنت نأ مكنم وجرنو

 ٌّصقن اذهو «مالسإلل ٌثكذ اهيف سيلو !نطولا !نطولا !نطولا :فحّصلاو

 انل هللا لأسنو «حيحصلا كلسملاو جهنلا ىلإ ةّمألا هّجوت نأ بجي «ٌميظع

 . ىضريو بحي امل قيفوتلا مكلو

 يبنلا َّنأ  هنع هللا يضر  ٌيِفَقْثلا ثراحلا نب عْيَفُن ةّركَب يبأ نعو - 4

 اَي :ٌتلُق «ِراَّنلا يف ُلوُثْقَملاو لباَقلاف اَمِهْيَفْيَسِب ٍناَمِلْسُملا ىَقَّتلا اذإ» :لاق كي

 ٍلْنَق ىلع اًصيِرَح ناك ُهْنِإ» :لاق ؟ٍلوّتَقَملا ُلاَب اًمف ُلِتاَقلا اذه هللا َلوُسَر

 ( .[هيلع قفتم] .'«هبحاص

 حرشلا
 نأ امهنم دحاو لک ديري : يأ هاَمهْيْفْيَسِب ِناَمِلْسُملا ىَقّتلا اَذإ» :هلوق

 تو هلع هنأ ول كلاكو فلا هلع لف يالا لق

 !هوحنو رجحك ؛ لتقي امم اهريغوأ «ةّيقدنبلاك

 )١( مقر «اهايحأ نمو# :باب «تايدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )1870(.

 مقر ءامهيَميَسِب ناملسُملا هّجاوت اذإ باب «نتفلا باتك «ملسمو )۲۸۸۸(.
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 رس

 اذإ لب . نييعتلا ليبس ىلع سيلو «ليثمتلا ليبس ىلع انه فيلا ُرْكذ
 لتاقلاف رخآلا امهدحأ لتقف «لتقلا اهب نوكي ةليسو ّيأب ناملسملا ىقتلا

 (؟لتاقلا اذه» : ايب يبنلل ةركبوبأ لاقف هللاب ذايعلاو - رانلا يف لوتقملاو
 لتقي يذلاو ؛اًدٌّمعتم ةنمؤم اًسفن لتق هنأل ؛حضاو رانلا يف هنوك نأ ينعي

 ( . منهج ران يف هنإف قح ريغب ادمعتم ةنمؤم اًسفن

 اتمؤُم لمك نمو # :ىلاعت هللا لاق

 .[۹۳ :ءاسنلا] ؟اًميِظَع اًباَدَع مل َّدَعَأَو ْهَنَمَلَو هع هلآ تضعو ابين ادد

 ام ىه ةلمجلا هذهو «لتاقلا اذَه» : لكي تيبنلل لاق  هنع هللا ىضر  ةركبوبأف

 رب صم >e ص ر ہہ

 دو ارجف ادهم

 امف رالا ىف لئاقلا نأ الم : نعت .ميلستلاب ةرظانملا باب يف فرعي

 . ؟لوتقملا وهو رانلا يف نوكي فيك ؟لوتقملا لاب
 ىلع صيرح وهف «هبحاص لْثَق ىَلَع اًصْيِرَح ناك هّنأل» : لكك يبنلا لاقف

 هلتتف سلا »هلع فوقي كلو تسل تقلا هلآ هاج [ةايلو : هيعئابع لقا"
 نوكي لتقلل لصوملا ببسلا هلمعو «ُلتقلا نب هللاب ذايعلاو اذه نوكيف
 .«هبحاص ِلْثَق ىلع اًصيرح ناك هّنأل» : لاق اذهلو ؛ لتاق هنأك

 ئون امل اذه َّنأو «تاينلاب لامعألا نأ ىلع ٌليلد : ثيدحلا اذه يفف
 نيب قرفلا فرعن اذهبو .لتاق هنأك يأ ؛كلذ ٌلعاف هنأك راص ؛هبحاص لتق
 ۱ )1( o د وهف هلام َنْوُد لف ْنَمَو دیه َوُهَ هلآ نود لتف رمو «ٌدْيِهَش وهف همد نود لف ْنَم» : ايڪ هلوق نيبو ثيدحلا اذه

 رع

 .(غالالا) مقر :ضاوضللا لاتق ىف باب «ةنسلا باتك ,دوادوبأ هج رخأ )1(

 ذخأيل ىتأ نميف هلوقو .'' «ديهش

 ميس
 ويس



 ےک ےس | صالخإلا باب

 . «يهش تنأَف كلت نو رأتلا يف وهف تلتف نإ» : كلام

 YT .هلهأو هلام نع عفادُي يذلا ناسنإلا نأ كلذو

 يف ناك لئاصلا لتق اذإ انهف «لتقلاب الإ عفدني ال ؟ ًالئاص اًيدتعم الجر عفاد

 . امهنيب قرفلا وه اذهف «ةنجلا يف اًديهش ناك عفادُملا لتق نإو «رانلا

 ؛هوخأ هلتق نمو «رانلا يف هنإف هلتقل اًديرم هاخأ لتق ْنَم َّنأ ملع اذهبف

 لوتقملاو لتاقلا . رالا يف ًاضيأ لوتقملاف «زجع نكل «هيخأ لتق ديري وهو
 ظ . رانلا يف

 رانلا لوخد بابسأ نم هّنأو ؛لافلا ملاوي ىلع ليلو اا ی

 ٠ . هللاب ذايعلاو

 ىلع نودروي اوناك - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأ ىلع يلد : هيفو

 . اهنع ٌتيجف هبشلا الب لوسرلا

 دجو دقو الإ ةيقيقح ةهبش هيف ةنشلاو باتكلا نم نيش دجن ال اذهلو

 نأ اا و لاوس ارب ريق نم لاو ب اکا ی اهلح وكنا ان هلع

 . هنع باجي لاؤس داريإب نوكي

 يف ُثكمي لاجّدلا َّنأب ربخأ امل اب لوسرلا َّنأ :اًضيأ كلذ نمو
 «عوبسألاك ثلاثلاو ءِرهَّشَك يناثلاو «َِنَسَك لوألا مولا ؛ موي َنيعَبرأ ضرألا .

 مقر «ديهش وهف هلام نود لتق نميف ءاج ام باب «تايدلا باتك .«يذمرتلاو ت

 «دودحلا باتك ءارصتخم هجام نبأو . . حيحص نَسَح ثيدح : :لاقو )١551١(.

 يف امك ينابلألا هححصو )508٠0(. مقر «ديهش وهف هلام نود لتق نم باب

 )70١48(. مقر ءاورإلاو (55146) مقر عماجلا حيحص



 0 نيحلاصلا ضاير حرش

 يلا موب ادع ا كوسم :اولاقف ةباحصلا هلأس ءانمايأك مايألا ةيقبو
 > يفف «' )0هَرْدَق هل اوُوُدَقا ءال» : لاق ؟دحاو موي الص هيف انيفكت له هسک

 . هبتشم ءيش ةنسلاو باتكلا يف- ةا واجر الل هنأ قله ليلو أ اذه

 أ للا د ن رست اا رر دوپ يللا وكل لستار

 ٠ .رمألا هيلع ةبتشيف ؛ عجارُيالو «لّمأتيالو «بلطيالف ؛ٌناسنإلا رصقي

 A ل ةنسلاو نآرقلا يف سيلف : عقاولا امأ

 نم عقي لاوس نع اًباوج اّمإو «ءادتبا اَمِإ ؛ةنّسلا وأ باتكلا يف 2

 قفوملا هللاو - مهنع هللا يضر ةباحصلا

 م 3 3%

 دیم هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو - ٠

 هقوُس يف هتالصو ِهِتْيَب يف ِهِتالَض ىَلَع ُديِزَت ٍةعامَج ْيِف ِلُجَرلا ٌةالّص»
 ىت ّمُك ءًَءْوُضْؤلا َنَسْحآف ًاَضَوَت اإ ْمُهَدَحأ ّْنأ َكِلَذَو .ةجرد َنيرشعو اًعضب 2

 عفر الإ ٌةوُطْخ ُطْخَي ْمَلَف َةالّصلا آلإ ُد ددرد آل ,ةالّصلا لإ ُهْرَهْنَي ال َدِجْسَملا

 َلْخَد اًذإف ,َدجْسَملا َلْخْدَي ىّتح ةّئيطخ اهب ُهْنَع طُحَو ,؛ةجرد اهب هل

 َنوُلَصُي ةكِْالَملاو ,هُسِدْحَت يه ٌةالّصلا ٍتناك اَم ءةالّصلا يف ّناك َدجْسَملا

 هللا ءةْمَحْرا ّمُهّللا :َنْوُنْوُقَي هيف ىَّلَص يِذَّلا ِهِسِلْجَم يف َماد ام ْمُكِدَحأ ىَلَع

 ,[هيلع ّقفَتُم] .”«هيف فرحي ْمَل ام هيف ذوي مَ ام ِهِيََع بت مَا هل زف

 )١( مقر «هعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «ملسم هجرخأ )۲۹۳۷(.

 )۲( مقر «ةعامجلا ةالص لضف باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )149(.

 راظتناو ةعامجلا ةالص لضف باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسمو -



 CD صالخإلا باب

 يأ :ياَّزلابو ءءاهلاو ءايلا حّتْفِب َوُه «ُةُرَهْنَي» :ي هلوقو .مِلسُم ظفل اذهو

 حرشلا

 لضفأ ةالصلا هذه تناك ةعامجلا عم دجسملا يف ناسنإلا ىّلص اذإ

 ةعامجلا عم ةالصلا نأل ؛ةرم نيرشعو اًعبس هقوس يف وأ هتيب يف ةالصلا نم

 . ةعامجلا ةالص نم هللا بجوأ امب ٌمايق

 ؛ نيع ضرف ةعامجلا ةالص َّنأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حجاّرلا لوقلا َّنإف
 ثيداحأل «دجسملا يف ةعامجلا عم يلصي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأو
 : لاق نيح هباتك يف ىلاعتو هناحبس هيلإ هللا راشأ املو «كلذ يف تدرو

 . ةيآلا € . . .َكَعَت مهم ةا مَن ةزكسصل مهل تما مف تنك اًدِإَو#
 ٠١١[. :ءاسنلا]

a E EN 

 .ىرحأو ىلوأ باب ْنِم ِنْمَألا لاح يفف

 : وشو عبسأن يب اطول ناب : كاد فبل ركذ ئ

 طْحَي مل ٠ ةالّصلا الإ هجرخي ال وأ .ُةزهني ال دجسملا ىلإ هيب نم جرح م

 نم هناكم برقأ ءاوس «(ةئيطخ اهب ُهْنَع طو ةَجَرَد هب هل هللا عفر الإ ؟وطخ

 ا ا و الا

 . ةجرد اهب هعفري هللا نأ : ىلوألا ٌةدئافلا

 .(1) مقر ءةالصلا
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Des 

 يو .ميظع لضف اذهو «ةئيطخ اهب هنع لحي هلا نأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 رش يلج مت هل بتك ام ىّلصف دجسملا لخد اذإف ؛دجسملا لخدي

 ول ؛ةميظع ةمعن اًضيأ هذهو ؛؛َةالَّصلا رظتنا ام ٍةالَص يف ُهنإف» ؛ ةالصلا

 تيلص نأ دعب - يلصت ال سلاج تنأو «ةليوط ةدم ةالّصلل اًرظتنُم َتْيِقَب

 . ةالصلا رجأ كل بسحب هّنإف - هللا ءاش امو «دجسملا ةيحت

 هسلجم يف مادام هيلع يَلصُت ةكئالملا َّنأ : عبار ءيش اضيأ كانهو

 ءهمَحرا مهّللا هل رفغا مهلا .هيلع لص مهلا : ل يا ياض يلا

 كييو ا كيب سفح نمل ع لقا ا اذهو ةذيلع با ر هللا

 .لاعفألا

 ال ٍدِجْسَملا ئلإ هيب نم َجَرَخ من١ :هّلوق ثيدحلا اذه نم ٌدِهاَّشلاو

 رجألا اذه لوصح يف ةّينلا رابتعا ىلع لدي ُهّنِإف «ةآلّصلا الإ ُهجِرْحُي

 لثم ؛رجألا اذه هل بتكي ال هّنإف «ةالصلا ديرُي ال هتيب نم جرح ول امأ

 ىلع ٌلصحتي ال ِهّنإف ؛ ىَلصُي َبَمَذ ندا اًملو ؛ هناکد ىلإ هتيب نم جرخي نأ

 الإ هجرخي ال تيبلا نم جرخ نمل لصحي امنإ رجألا نأل ؛رجألا اذه
 | .ةالصلا

 ناكم نم وأ «هناكذ نم قلطني نأ نيح نم رجألا هل بتكُي امّبر نكل

 وهو ٍناكملا اذه نم قلطنا ماد ام ؛دجسملا ىلإ لصي نأ ىلإ هئارشو هعيب

 ( قفوملا هللاو . ةراهط ىلع



 صالخإلا باب
Eسببت  CD REESE ْ 

 ١ - امهنع هللا يضر  ٍبلُطُملاُدْيَع نب ساَّبَع نب ثاِدْبَع سابَعلا يبا نڪو -

 ّبتك هللا نِإ» :لاق  یلاعتو كرابت - هّبَر نع ٰيوْرَي اميف ب هللا لوسر نع

 كَراَيت هللا اهيتك اًهلَمْعَي ملف ةنّسَحب َّمه ْنَمف :كلذ ْنّيَب مث ءٍِتاَنيَسلاَو ٍتانَسَحلا

 ىلإ ءتانَّسَح َرشَع ثا اَهَبَتَك اًهَلِمَعَف اهب َّمَه ْنِإَو ةَلماَك َةَنَّسَح ُهدّْنِع  ىَلاَعَتَو

 دنع هللا اًهَبَتك اَهَلَمْعَي ملف ٍةَئيَسِ َّمَه ْنِإو ةريثك ٍفاَعضأ ىلإ ءٍفْعِض ةئامعْبَس
١( f[هيلع ٌقفتم] .'"”ٌةَدحاَوَةَئْيَس هللا هَ اًهلِمَف اهب مه ْنَِو«ةَلِماَ ٌةَنَسَح . 

 ٠ حرشلا
 تائيسلاو تانسحلل ةتباتك ؛ «تائيّسلاو تانسحلا بنتك هللا نإ : هلوق

 ك  ىلاعت هللا َّنإف «ظوفحملا حوّللا يف كلذ ٌةباتك : لوألا ىنعملا
 4( رد تفل ءُ کک نإ » : هللا لاق امك ءيش لک ؛ ظوفحملا حوّللا يف
 - هللاف «[07“ :رمقلا] 4 زط ريكو ريغَص لکو # : ىلاعت لاقو «[59 :رمقلا]

 اهلمع اذإ ,ظوفحملا حوللا يف تانسحلاو تائيسلا بتك  ىلاعتو هناحبس

 هيضتقي ام بسحو «هتمكح هيضتقت ام بسح اهبتكي  ىلاعت هللا نإف ٌدبعلا
 كفو هلع

 : ناتباتك ناتاهف

 ملعي ال انم دحاو لكف لجو زع - هللا الإ اهملعَي ال : ةقباس ٌةباتك

 )١( مقر ءةئيس وأ ةنسحب مه نم باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )1٤4١(ء

 مقر و . تبتك ةنسحب دبعلا مه اذإ باب «ناميإلا باتك ‹«ملسمو )171(.
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a E رينو يحال 

 هيضتقت ام بسح هل بك لمعلا ٌناسنإلا لمع اذإ :3 ةقحال ةباتكو

 كلذ لكي نينلا نب مث : يأ كلذ نيه ظفلاو ءلدعلاو «ةمكحلا

 - ىلاعت هللا اهبتك اهلمغعي ملف ةنسحب مه اذإ ناسنإلا نأ نّيبف ؛ بتكي فيك

 . ةلماك ةنسح

 . «هنع لدعو كلذ لعفي مل مث «نآرقلا أرقيل ًاضوتي نأ مه لجر : هلاثم

 قناتي نأ دير يذلا لاملا نمو قاضي نأ نه لج :رخآ ٌلاثم

 لص نأ اه ةلماك حب كلذ هل تكف .قّدصتي ملو كسمأ مث «هب

 . ةلماك ةنسح كلذب هل بتكُي هنإف «لصُي ملو كسمأف « نيتعكر

 ؟اهلعفي مل وهو ةنسح هل بتكُي فيك : لئاق لاق ناف

 يذلا ُهّهلا اذه .عساو هللا لضف َّنِإ لاقُي نأ :كلذ ىلع باوجلاف

 ريخلاب مه اذإف «رشب وأ ريخب اّمِإ ؛ٌماّمه بلقلا نأل ؟ ةنسح ربتعي هنم ثدح

 ةئامعبس ىلإ تانسح رشع هللا اهبتك اهلمع ْنِإف «هل بتكت ةنسح هذهف
 ٠ . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض

 ظ يف ناسنإلا ناك امّلكف ؛ ةعباتملاو صالخإلا ىلع ٌيينبم توامتلا اذهو

 عبتأ هتدابع يف ناسنإلا ناك املكو .رثكأ هرجأ ناك هلل اأ هتدابع

 ا ي اا ءرثكأ هباوثو «لمكأ هتدابع تناك ةا لوسرلل

 1 . للك هللا لوسرل ةعباتملاو هلل صالخإلا
 هةلياك حلا انک المي لق س مه نإو» : لاقف ةئيسلا امأ



 تس 0/1/0 ب صالخإلا باب

 ل فوخ هكردأف - لجو رع - هلا ركذ نكلو «قرسي نأ مه لجرك
 بيثأف هلل ةيصعملا لعف كرت هنأل ؛ةلماك ةنسح كلذب هل بتكي هنإف «ةقرسلا

 يآ ''”«ياَوَج ْنِم اهکرت امَّنِإ) : رخآ ظفل يف اًرّسفم كلذ ءاج امك كلذ ىلع
 هكرتف ٌمرحم اذه نأ ركذ هّلكلو ءالثم ةبيغلاك اًركنُم لعفي نأ مه < . يلجأ نم

 . ةلماك ةنسح كلذ ىلع ىطعُي هنإف ؛ هلل

 نى افاد وقل ا ع ةعربلا لع إف

 مشو الد الإ هرج ال ةكنيتلار هج نو اهياكتأ رقع مَ کسا اج نت »
 .[6 : ماعنألا] 4َنوُملظي

 لصوت دق ةينلا لو ؛ ةّينلا رابتعا ىلع ٌنيلد .:هيف ثيدحلا اذهو

 .ريخلا ىلإ اهبحاص
 ىلا لوي يذلا لمعلا لمعو لا قرن اذإ ةاسنإلا نأ انل قبسو

 ايقتلا نميف قبس امك ؛ لعافلا ُمنِإ هيلع بتكي هّنإف ؛هنع زجع هّلكلو «رشلا
 - لؤوتقَملاَو لتاقلاف اَمِهْيَْيَسِب ِناَمِلْسُملا قتلا اذإ : نيملسملا نم امهم
 ناك ُهّنأل» : 0 ا اولاق «رأتلا يف

 قفوملا هللاو .*"”«هبحاص لتق ىلع ًاصيرح

 مقر < تيك نكح دلا مه اذإ باب «ناميإلا باتک ‹ملسم 5 )0(

 ظ )4(

 .(59) ص 00 مدقت. 0



 نيحلاصلا ضاير حرش
Deak 

 ١ - امُهنع هللا يضر  باّطَخلا نب رَمُع نب للايبع نمحٌرلادبع يبا نعو

 - ىّتح ْمكَلْبَق ناك ْنَمِم ٍرْف ُهَنالَن قّلطْنا» :لوقي اڳ هللا لوسر تعمّس :لاق
 ُمِهْيلع ثّدَسف ءٍلِبَجلا ّنِم ٌةرْخَّص تَرَدَحْناف ُهوُنَخَدف ٍراَغ ىلإ ُتْيِبَملا ُمُهاوآ

 ىلاعت هللا اوُعْدَت ّْنأ الإ ةرخّصلا هذه ْنِم َمُكيِحْنُي ال ُهْنِإ :اولاقف ؛ٌَراَغلا -

 .ْمكِلامغأ حلاصب >

 قعَأ آل ُتْنُكو ِناَرْيبَك ٍناَخْيَش ِناَوَبَآ يِل ناك ّمُهَّللا :مُهْنِم لُجَر لاق
 اَماَن ىّنَح اَمِهِيَلَع خرأ ملف ءاَمْوَي ٍرَجَشلا ٌُبَلَط ْيِب انف .ًالاَم لَو الها اَمُهَلْيَق

 َقِبْغَأ ناو اَمُهَظَقْؤُأ نأ ٌتْهِرَكف ِْيَمِباَن اًمُهُتْدَجَوَف ءاَمُهَقوُبَغ اَمُهل ٌتْيَّلحف
 قرب ىتح اَمُهَظاَقْيِتَسا ُرظِتنأ - يِدَي ىَلَع ُحَدَقلاَو - ُتْنِبَف ءالاَم وأ الها اَمُهََْق
 نإ مهلا اَمُهَكوُبَع ابرَشَ ءاَََِْاَف - يمد دنع َنْؤَهاَضَتَي ُةَيْبُصلاو - رجلا
 ,ةرخّصلا ِهذَه ْنِم هيف ُنْحَن اَم انع ٌجَرَفَف َكِهْجَو َءاَفِتِبا َكلَّذ ٌُتْلَعف ُتْنُك

 :ٍةَباَوِر يِفَو - ّيَلِإ ساّنلا ٌّبَحَأ ْتَناَك مَع ُهَنْبا يل تناك ُهْنِإ ٌمُهّللا :ٌرْخآلا لاق ظ
 ب س

 ْتَعَتَتْماف ءاَهِسْفَن ىَلَع اَهُتَْرأَف -«َءاَسْنلا ُلاَجْرلا ٌبِحُي اَم ٌنْشَأَك اًهُِيِحُأ ُتْنُك» 0 ست هديب #0

 ةكامو َنْيِرشِع اًهُتِئَطْعأَف يِئَءاَجَف ُنْئِدسلا َنِم ٌةَنَس اهب ْتْمَلَآ ىَّنَح ينم
 ْيِفَو - اَهْيَلَع ُتْرَدَق اَذِإ ىَّنَح ءثّلَعَفف ءاًهِسْفَن َنْيَبَو ْيِدْيَب يَلَخُت ْنَأ ىّلَع ؛ِراَنْيِد
 ,هّقحب لإ َمتَأْخلا ضقت الو ,هللا قنا :ثلاق -,اَهْيَلْجِر نئي ُتْدَعَق اًملق» :ةَناور

 نإ ٌمُهّللا اَهتَِطْعأ ْيِذَلا َبَهَذلا ْتْعَرَتَو «ّيلإ ٍساّنلا بَحَأ يهو اَهْذَع ُتفَرَصْناف
 ُةَرْخَّصلا ِتَحَرَفْناَف ءهْيِف ُنْحَن أَم انَع جّرْفاف َكِهْجَو َءاَغِتبا َكِلَذ ُتْلَعف ُتْنُك

 .اًهْنِم َجْوُرُخلا َنْوُعْيِطَتْسَي ل ْمُهْنَأ َرْيَغ
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 ٍلْجَر َرْيغ ْمُهَرْخَأ ْمُهْتْيطْعَأَو َءاَرَجأ ُتْرَجتْسا يئ ّمُهّللا :ُتِلاَثلا َلاَقَو

 ْيِنَماَجف لاَوْمألا ُهْنِم ْتَرْثَك ىح ُهَرْجَأ ُتْرَمَتَف ءَبَهَذَو هَل ْيِذّلا َكَرَت ٍدِحاَو

 ا :ُتلُقَف !ْيِب ُىِزْهَتْسَت آل ِتاَدْبَع اَي :َلاَقَف .ِقْيقَرلاَو ِمّنَعلاَو ٍرَقَبلاَو ٍلبإلا

 ُتْنَعف ُتْنُك نإ َمُهّللا هانْئَش ُهْنِم َكْرَْي ملف ,ةقاتناق ُهَنُك ُهَدَحَأَف كب ءئَزْهَتْس

 .[ِيَلع َقْفَتُم] "''«َنْؤُشْمَي
 حرشلا

 . لاجر ةثالث : يأ هرعت ئالت قلطنا» : هلوق

 ام وه :ٌراغلاو «هيف اوتيل : ىنعي (راَغ ىف اوُلَخَدَق ُتْيَِملا ُمُهاَوََف»

 «سمشلا نع هيف َنوُلّلظتي وأ «هيف نوتيبي سانلا هلخدي امم لبجلا يف نوكي
 تجرُحَدَتف «راغلا اذه ىلإ تيبملا مهاوآ نيح اولخد مهف . كلذ هبشأ امو

 نأ اوعيطتسي ملو ءراغلا باب مهيلع تّدس ىتح لبجلا نم ةرخص مهيلع

 ىلاعتو هناحبس- هللا ىلإ اولّسوتي نأ اوأرف . ةريبك ةرخص اهّنأل ؛اهوحزَحّرُي

 0 . مهلامعأ حلاصب -

 ثلاثلا ركذو «ةمآّنلا هتّمِع يناثلا ركذو «هيدلاوب مالا هرب مهّدحأ ركذف (
 ريب ور ر

 . هحصنو هعرو

 ((7470)مقر راغلا ثيدح باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(717/47) مقر «. . .ةثالثلا راغلا باحصأ ةصق باب «ةبوتلا باتك «ملسمو
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 ر قبْعأ ال ثنو » ناريبك ناخيش ناوبأ هل ناک هنإ لوقي : لوألا امأ

 .ههبشو ءاقرألا لثم :لاملاو ؛دالوألاو ةجوزلا لثم : ٌلهألا الامال اله

 ُبِلْحَيو «راهنلا رخآ يف عجري مث اهيف َحَّرْسَي ناكف «منغ هل ناكو
 . هلاّمو هلهأ ةيقب يطعُي مث نيريبكلا نيخيشلا - هيوبأ يطعيو «منغلا

 رجشلا بلط يب دعبأ : يأ (موي تاذ رَجَّشلا ُبَلَط هب یأتف» : لوقي

 لبق هل امو هلهأ يقسي له «رظنف ءامان دق هيوبأ دجوف « عجرف .هاعري يذلا

 «يقب هلأ ينعي ؛يناثلا حّجرف «ناوبألا ظقيتسي ىتح رظتني وأ «هيوبأ

 رظتني وهو - را جلب يسد ؛رجفلا قرب ىتح هديب ءانإلا كسمأف

  .هلامو هلهأ ئَقْسَأ نبللا ابرشو اظقيتسا اًّملف «- هيربأ ظاقيتسا

 .«هيف نحن ام اًنع ٌجّرفف َكِهْحَو َءاغِتِبا كلذ ٌتْلَعَف تنك ْنِإ َّمِهّللا» :لاق '

 جرفاف - كلجأ نم هّثلعف - اذه يلمع يف اًصلخم تنك نإ مهللا :ةانعمو
 .هيف نحن اماع

 نأو «لمعلا يف - لجو رع - هلل صالخإلا ىلع ليلد اذه يفو

 ةليسولا هذه هنم هللا لّبقتف «لمعلا لوبق يف ديبك ٌرادم هيلع ّصالخإلا

 .هنم جورخلا نوعيطتسي ال اًجارفنا نكل ؛ةرخّصلا تجرفناو

 هل ناك هنأ كلذو ؛ةّماتلا ةّمعلاب - لجو زع هللا ىلإ لّسوتف : يناثلا امأ

 اًمَداَراَف» ءاسنلا لاجرلا بحُي ام ٌدشأك اًديدش اّيح اهبحي ناكو مع ةنبا

 يف اًدحأ هيوبأ ىلع مّدقي ال ناك هنأ :دارُملاو «ٌيشعلاب برشلا وه :قوبغلا )١(

 . بارش الو ماعط ظ



 ْ | صالخإلا باب

 قفاوت مل اهّكلو ءاهب ينزيل ؛انزلاب - هللاب ذايعلاو - اهدارأ يأ «اهْفَت ىَنع
 تةكطضاف «ةجاحو ةرقف اهباصأ : يأ ؛نينّسلا نم ةنس اهب ْتّملأف ءْتَبَأو

 نكلو ءزوجي ال اذهو ءةرورضلا لجأ نم انّرلا يف اهسفنب دوجت نأ ىلإ

 هيرو هام اهاطعاف هولا ةءاحق و انصح ىذلا ادع 4 لاحم لك ىلط
 تلعفف ءاهسفن نم هنكمُت نأ لجأ نم ؛اًهينُج نيرشعو ةئام : يأ ؛ارانيد

 ىلع هتأرما نم لجلا سلجم اهنم سلج اًملف «ةرورضلاو ةجاحلا لجأ نم

 :e ةميظعلا ةبيجعلا ةملكلا هذه هل تلاق ءاهب لعفي نأ ديرُي هلأ

 | .«هقَحب الإ مّتاَحلا ضف

 الف قحلاب اذه دارأ نإ هنأ ىلإ هيلإ تراشأو  ّلجو رع هللاب هتفوخف
 اذه نأ ىرت «هديرت ال يه «قح ريغب متاخلا ضفي هنوك نکل ءاهدنع عنام

 يتلا  ةملكلا هذه هل تلاق اًملف « هللا قتا :هل تلاق اذهلو ؛يصاعملا نم

 بحأ يهو اهنع ماقو «هبلق قامعأ يف ْتَلَخَد  اهبلق قامعأ نم تجرخ

 .هبلق يف قاب اهّبح لب ءاّههرك الو ءاهنع هتبغر تلاز ام ينعي «هيلإ سانلا

 ا ا مارال لجو زع هللا فوخ هكردأ نکل

 تنك نإ مُهللا» : لاق ˆ مث ءارانيد نيرشعو ةئام اهاطعأ يذلا بهذلا اهل

 ال مهنأ الإ یر تک بهي وحب ا ےک نك لت

 ول «ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأل ؛هللا تايآ نم اذهو «جورُخلا نوعبطتسي

 . ةرم لوأب مهنع تجرفنال ىلاعت هللا ءاش

 لكل متي ىتح ؛ةرخصلا هذه يقبُي نأ دارأ  ىلاعتو هناحبس  هنكلو

 ظ . لامعألا حلاص نم هب لّسوتي نأ دارأ ام مهنم دحاو
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 حالصإلاو ةنامألاب  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ لّسوتف :ثلاثلا امأو

 نم لمع ىلع ءارجأ رجأتسا هنأ ركذي هنإف «لمعلا يف صالخإلاو
 ماّقف .هذخأي ملف هرجأ كرت اًدحاو اجر الإ «مهروجأ مهاطعأف ؛لامعألا

 «كلذ ريغو ءارشلاو عيبلاب هب بّسكتي راصف «لاملا رّمثف رجأتسملا اذه

 . ةميظع لاومأو قيقرو منغو قبو لبإ هنم راصو امن ىتح

 ىرتام لك : هل لاقف . يرجأ ينطعأ هللا دبعاي : هل لاقف « نيح دعب هءاجف

 ةرجألا «يب ءىزهتست ال :لاقف .قيقرلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم ؛كل وهف

 ال ؟قيقرلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم ىرأ ام لك يل فيك « ةليلق كدنع يل يتلا
 . اًئيش هل كرتي ملو هلك هقاتساو هذخأف «كلوه : تلقف . يب ءىزهتست

 تَجرَفناف «هيف ُنْحَن اَم َّنَع جرفاف كلج نم كلذ ُتْذَعَف ثك نِ مهلا

 حلاصب هللا ىلإ اولسوت مهنأل «نوشْمَي اوجرخف «بابلا حتفناو «ةرخصلا
 . لجو رع هلل اًصالخإ اهولعف يتلا مهلامعأ

 نم هنأو ؛نيدلاولا ٌرب ةليضف :ربعلاو دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفف

 ”:تانيلظلا اهب لارو «كايركلا اب جر ىلا لالا لاعألا
 هتردق عم-انزلا نع ٌففع اذإ ناسنإلا َّنأو ءانّرلا نع ةّمِعلا ةليضف : همفو

 نم اذه نأ ةي ّىبنلا نع تبث دقو «لامعألا لضفأ نم كلذ َّنِإف - هيلع

 ٠ ُتاَدءَأرما هند ٌلُجَر» : هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهّلظُي نيذلا ةعبسلا
E ¥ 

 . ''”(هللا فاَحأ ئنِإ : لاقف ءٍلاَمَجَو بصنم

 )١( مقر «ةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب «ناذألا باتك ءيراخبلا هجرخأ =
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 تسل( 1 سس جت

 هللا نم اًفوخ ماقف ءاهسفن نم اهبحي يتلا ةأرملا هذه ُْئَكَم لجرلا اذهف

 يف هللا مهّلظُي نِي نوكي نأ ىج ريف «ةقعلا لامك هدنع لصحف ٠ ‹ لجو زرع

 ٠ .هلظالإ لظ ال موي هلظ

 لمعلا و ةنامألا لضف ىلع ليلد :ًاضيأ ثيدحلا اذه يفو

 قير هت رجا ةيطقت نأ *يجألا هءاج امل  هناكمإب لجرلا اذه َّنِإف «ريغلل

 ا ا هير ی ياو سا كاملا اذه

REظ  

 ىلاعت هنإ ثيح لجو زع - هللا ةردق نايب : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 .اهّنوَحْرْحَرُي لاجر تأي ملو ءاهليزت هلآ ِتأت مل «هنذإب ةرخصلامهنع حازأ

 مث «مهيلع قبطنتف ردحنت نأ ةرخّصلا هذه َرَمَأ «لجو زع هللا رمأ وه امنإو
 . ريدق ءيش لک ىلع_هناحبسهللاو «مهنع جرفنت نأ اهرمأ

 ءال وه ءاعد عمس هنإف ميسو هللا نأ :ربعلا نم هيفو

 . مهل باجتساو

  eد سا مع 3-5

 هيف .

 «ةعمُسو ًءاير الإ لامعألا لعفي ال يذَّلاَو «-هلاب ذايعلاو - َءايّرلا مآ

 ‹هبحاص هنم عفتني ال ًءافج بهذي دبّزلاك اذه نإف ؛سانلا دنع حدمي ىتح

 .(۳1) مقر ‹ةقدصلا ءافخإ لضف باب .ةاكزلا باتك ‹ملسمو نحل ا
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 ال .ٍءيش لك وه ٌصالخإلاف ؛هل صالخإلا مكاّيإو انقزري نأ هللا لأسن

 نحب لجو رع هدجو هلل اهلك انيلعجا ءا كاع نو اخ ا اخت
 . هنأ ىلاعت هللا نع هيوري اميف كي يبنلا نع تبث هنأل ؛هللا دنع ةلوبقم نوكت

 يِرْيَغ يعَم هيف َكَرْشأ ًالَمَع لمع ْنَم ءِكْرشلا نَع ٍءاكرشلا ئَنْعأ اَنأ» :لاق

 ظ . قفوملا هللاو ''70هك'رشو هتک ر

2 2 2 

 )١( ص هجيرخت مدقت )١5(.



 ] ةبوتلا باب
 دج (5) ےک ا وسل حساسات خا مدكور جب حا 7 مو وجو صم حك كج سصد

 ةبوتلا ُْباَب
 هيلا r دداع لال ديلا لك يبيني ٌءاملعلا لاق

 : طورش ثالث اهلف ؛ ٌيمدآ ٌقحب قلعت ال «یلاعت هللا نيبو

 . ةيصعملا نع علَقُي نأ : اهذحأ

 . اهلعف ىلع مدني نأ : يناثلاو

 حصت مل ةثالثلا دحأ دقف نإف .اًدبأ اهيلإ دوعي ال نأ مزعي نأ :ثلاثلاو

 . هتبوت
 ْنأو «ةثالثلا هذه :ٌةعبرأ اهطوُرُشف ٌئيمدآب قلعتت ةيصعملا تناك نإو

 ا تنا إو هيلإ هدر هوحن وأ الام تناك نإف ؛اهبحاص ٌّقح نم اربي

 بجيو . .اهنم هّلحتسا ةبيغ تناك نإو «هوفع بلط وأ هنم هنكم هوحنو فذق

 لهأ دنع  هتبوت تّكص اهضعب نم بات نإف «بونذلا عيمج نم بوتي نأ
 باتكلا ُلْيَآلَد ْتَرَمأَظَت دقو . يقابلا هيلع يقبو «بنذلا كلذ نم  ٍّقحلا
 :ةبوتلا بوجو ىلع ةمألا عامجإو ةنسلاو

 4ت اهل ےیوئموملا هي ایج لإ اونو # : ىلاعت هللا لاق
 ا ء[۳ :دوه] 0 وعكس ِنَأَو 8# : ىلاعت لاقو ء[١۳ :رونلا]
 .[4 : هيرحتلا] اوس ةو هلأ َلِ أوي أوثم اح ا ا : : ىلاعت

 : ةبوتلا باب -ىلاعت هللا همحر- فلؤملا لاق

 . عجر اذإ .بوتي بات نم :ةغل ةبوتلا



  نيحلاصلا ضاير حرش
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 . هتعاط ىلإ ىلاعت هللا ةيصعم نم عوجُيلا : اًعرشو
 لق ل : ىلاعت هللا لاق ءناميإلا ىلإ رفكلا نم ٌةبوتلا اهّبجوأو اهُمظعأو

 اهيلي مث ء[۳۸ :لافنألا] 4 ٌفلَس دق ام مهل رفعي أوهتني نإ أاورفكح , َنِسِدَلِل

 .بونلا رئابك ؛ رئابكلا نم ةبوتلا
 . بونذلا رئاغص نم ةبوّتلا : ةثلاثلا ةبترملا هن

 لك ْنِم  ئلاعتو هناحبس هللا ىلإ بوتي نأ «ءرملا ىلع بجاولاو
 .بلذ

 عّبتتلاب اهّنكلو « هللا همحر  فلؤملا لاق امك : ةثالث طورش ةبوتللو
 فح ىلإ ل

 - هللا هجو هتبوتب ناسنإلا دصق نوكي نأب هلل صالخإلا :لوألا طرّشلا .

 دصتقي ال . ةيصعملا نم لعف اع زواجتيو «هيلع هللا بوتي نأو لجو رع

 نم ةّيذألا م عفد كلذب دصقي الو ءمهيلإ تبّرقتلاو سانلا E كلذب

 .رمألا ٌيلَوو ِتاطلّسلا

 ay «ةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب دصقي امنإو

 ناسنإلا روعش ّنأل ؛ةيصعملا نم لعف ام ىلع ٌمدنلا : يناثلا طرّشلا

 نام لاغر ج نأ يعم لا نق قداس ىلع ندي ىلا وه مدا
 . هللا ىلإ هنم بوتي ىتح هنم لح يف هنأ یری الو «هلجأ نم رسکنیو «هنم

 هه نم اذهو «هيف وه يذلا بنّذلا نع علقُي نأ :ثلاثلا طرشلا
 هنع عالقإلاف ؛بجاو كرت ُبنّذلا ناك ْنِإ :بنّذلا نع ٌعالقإلاو .هطورش

 نأ نم َدْبالف «هللا ىلإ بوتي نأ دارأف « ىكّرُي ال ٌصخش نوكي نأ لثم ؛ هلعفب
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 رب يف اًرّصقم ناسنإلا ناك اذإو ءاهّدؤُي ملو تضم يتلا ةاكزلا جرح
 ةلص يف اًرصقُم ناك اذإو ءامهربب موقي نأ هيلع ٌبجي هّنإف ؛نيدلاولا

 محرلا لصي نأ هيلع بجي هنإف ؛ محّرلا

 الو ءاروف هنع علقُي نأ بجاولاف د ل س تلا

 . ةظحل الو هيف ىقبي

 ءاروف ابّرلا نم صاخب نأ ٌتجاولاف «ًالثم ابرلا لكأ نم تناك اذإف

 ةيصعملا تناك اذإ ءابرلا قيرط نع هبستكا ام جارخإو «هنع دعُبلاو هكرتب
 نع علق نأ هيلع بجاولاف ؛ةنامألا ةنايخو سالا ىلع بذكلاو ٌشْغلاب

 نأ هيلع بجاولاف ؛ مّرحملا قيرطلا اذه نم الام بستكا دق ناك اذإو «كلذ

 نع ملقُي نأ بجاولاف ؛ةبيغ تناك اذإو «هنم هلحتسي وأ هبحاص ىلإ هدر
 صم وهو هللا ىلإ بئات هّلِإ لوقي نأ امأ «مهضارعأ يف مّلكتلاو ساّنلا ةبيغ
 . ةلوبقم ريغ ةبوتلا هذه َّنإَف ,مّرحملا لعف ىلعٌرصم وأ «بجاولا كرت ىلع

 - لجو رع هللا ىلإ بوتت فيك « لجو رع هللاب ءازهتسالاك ةبوتلا هذه َّنِإ لب

 ! ؟هتيصعم ىلع ٌرِصُم تنأو

 درعا 0 ار تإ ت انأ لوقت. يالا نم ار , لماعت كنأ ول

 للاب ةيزغس لع نإ ور درس تا اک نر اچ يون

 ! ؟نيملاعلا بر هللاب فيكف

 . بنَّذلا نع علقُي يذلا وه ةقيقح ُبئاتلا ٌناسنإلاف

 دوجو نم هّوأتي هّدجتو «هيلإ سلجت سانلا ضعب َّنأ بيرغلا نمو

 موحل لكأو ةبيغلا نم هّوأتي وأ «هللاب ذايعلاو يبارُي هسفن يف وهو ؛ابّرلا
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 بذكلا نم هّوأتي وأ « ةيفاعلا هللا لأسن  ةبيغ سانلا رثكأ نم وهو ؛سانلا
 ْ ! !ةنامألل مهعيضأو ساّنلا بذكأ نم وهو ؛سانلا يف ةنامألا عايضو

 ْنِإف «هنم بات يذلا بنَّذلا نع ملقُي نأ دبال ناسنإلا «لاح ّلك ىلع

 امإ بنذلا نع عالقإلاو . لجو رع هللا دنع هعفنت الو ةدودرم هتبوتف علقُي مل

 نأ يفكي اذهف «- لجو زع هللا قح يف قّلعتي بنذ نع اًعالقإ نوكي نأ

 ثدحت نأ زوجي ال : لوقن دق لب - يغبني الو «كبر نيبو كنيب بوتت
 هللا نيبو كنيب اذه نأل . بجاولا كرت وأ مّرحملا نم تعّنَّص امب سالا
 امب اًدحأ ثدحت الف دابعلا نع كرتسو «رتّسلاب كيلع رم دق هللا ناك اذإف

 ظ . هللا ىلإ تبت اذإ تغّص

 . "”«َنيرِهاَجُملا الإ ىَقاَعُم يتم ل ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو

 ليللاب لجرلا لمعي نأ» :ثيدحلا يف ءاج امك «ةرهاجملا نمو

 اذك ك ةحرابلا ُتْلِمَع «نالف اي :ُلْوَقَيَف للا ُهَرَتَس 2 بصب مث 0

 '"”«هرخآ ىلإ . . .اذكو
 نأ ساب ال هنإف دخ هيف اًبنذ ٌناسنإلا لعف اذإ : لاق ایش 6

 بنذلا لعف ِهَّنِإ لوقيو - ريمألا ّلثم دودحلا ميقُب يذلا مامإلا ىلإ بهذي
 هم ري

 اذه .هسفن ىلع رتسي نأ لضفألاف كلذ عمو ,هنم هرّهْطُي نأ ديريو ينالفلا

 )١( مقر ءهسفن ىلع نمؤملا رتس باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )5059(,

 ) .)۹4۰ظ
 ) )۲.قباسلا ثيدحلا
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 .لضفألا وه
 ملثم انّرلاكٌدح اهيف ةيصعم لعف اذإ رمألا يلو ىلإ بهذي نأ هل حابب ينع

 . بنّذلل ةراّفك حلا َّنأل ؛ هيلع ٌدحلا ةماقإ بلطي ؛ اذكو اذك لعف هّنإلوقيف

 كلذكو « هللا اهرتس امك كسفن ىلع اهرتساف ىرخألا يصاعملا امأ

 . كسفن حضفت ال -رمألا ّيلو ريل ةبسنلاب- كسفن ىلع هرتسا «ههبشو انّزلا

 لبقي ىلاعت هللا ّنإف ؛ ىلاعت هللا نيبو كنبب اميف تبت دق كنأ تمد ام

 . تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا

 ىلإ هيدؤت نأ َدبالف الام ناك ْنِإف «قلخلا نيبو كنيب بنذلا ناك اذإ اَمأ

 نم الام تقرس دق نوكت نأ لثم .هئادأب الإ ةبوتلا لبقت الو «هبحاص

 ٠ .هنم قورسملا ىلإ قورسملا لصوت نأ َدبالف ءاذه نم تبتو صخش

 .هتركنأو ناسنإل نيد كِتَّمذ يف نوكي نأك ؛ صخشل اًقح تدحج وأ

 هدنع َرقتو «هتركنأ يذلا نيَّدلا بحاص ىلإ بهذت نأ َدبالف «تبت مث

 مل نإف ترو هيطعت كنإف «تام دق ناك نإف . هّقح ذخأي ىتح ٌفرتعتو

 هنع هب قدصتف ءاًناكم هل فرعت ملو لجرلا اذه كنع باغ وأ 2 مهفرعت

 .هايإ هيطعيو هملعی- ىلاعتو هناحبس هللاو «هنم اًصلخت

 بهذاف « ههبشأ امو اًبرض رشبلا عم اهتلعف يتلا ةيصعملا تناك اذإ امأ

 ءرهظلا ىلعق رهّظلا ىلع ناك نإ ؛هتبرض ام لثم َكَبِرْضَي نأ نم هنكَمو هيلإ

 ؛ كنم ّيصتقيلف هتبرض ناكم يآ يف وأ «سأّرلا ىلعف سأرلا ىلع ناك نإو
 : هلوقلو ء[١٤ :ىروشلا] اهله هيس كتم أورو : هناحبس ىلاعت هللا لوقل

 .[194 :ةرقبلا] 4 کن دَعَا ام لكِ هع أودع كلَ ىَدتْغأ نمف
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 مو

 ا ماماع د ورع دارت «لوقلاب ٌهّيذأ : يأ ؛لوقب ناك نإو

 ىتح . هيلع ناقفتت امب هنم لح و هيلإ بهذت نأ دبالف (هترّبعو هتخّبوو
 . هطعأف .مهارّدلا نم اذكو اذكب الإ كل حمسأ ال لاق ول

 تحدقو ؛هتبيغ يف هب تمّلكت كنأ ينعي غ لا نوک ن : عبارلا

 . بئاغ وهو سانلا دنع هيف

  لوقتو ءهيلإ بهذت نأ دب ال : ااا ءاملعلا اهيف فلتخا هذهف

 . ينللحُتو ينع حمست نأ كوجرأف «سانلا دنع كيف تمّدكت ينإ نالف ايهل

 ملع دق ناك نإف ! ليصفت هيف لب ىلإ بهذ : ءاملعلا ضعب لاقو

 بهذت الف ملع نكي مل نإو .ةّلحتستو هيلإ بهذت نأ دبالف ةبيغلا هذهب

 ؛اهيف هباتغت تنك يتلا سلاجملا يف هنساحمب ثدحتو «هل رفغتساو «هيلإ

 ناك اذإ ةبيغلا نأ وهو ؛حصأ لوقلا اذهو . تائيسلا نبهذُي تانسحلا َّنإف

 سلاجملا يف هنساحمب ٌةَركذت نأ يفكي ِهّنإف «هتبتغا كنأب ملعي مل اهبحاص
 يف ءاج امك «هل رْفغا مُهْللا» :لوقت «هل رفغتست نأو ءاهيف هتبتغا يتلا

 لصت نأ نم ةبوتلا يف دبالف . “هل َرِفْغَتسَت نأ ةع ْنَم ةراقك» : ثيدحلا

 اهلهأ ىلإ قوقحلا
 نل كنأب ؛لبقتسملا يف دوعت ال نأ ىلع مزعلا وهف : عبارلا طرشلا امأ

 مقر هيبنتلاو خيبوتلا يف خيشلا وبأو «2791) مقر تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ )١(
 يف يقارعلا ظفاحلا هفعضو )7١1١(« مقر قالخألا ءىواسم يف يطئارخلاو «(21)

 ءافخلا فشك يف ثيدحلا اذه قرط رظناو ١77(. /*) ءايحإلا رظنا «ينغملا
 . .(1919) مقر ةفيعضلا ةلسلسلا يف امك اًضيأ ينابلألا هفّمضو )1/ ١١١(.
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 امدنع هيلإ دوعت نأ يونت تنك ْنِإف ‹ لبقتسملا ىف لمعلا اذه ىلإ دوعت

 - هللاب ذايعلاو - ناك لج :ّلئم ؛خصت ال ةبوتلا ّنإف ةصرفلا كل حمست

Ss hk Eدالبلا ىلإ بهذي ب  

 كلا كبل تبت ىنإ مهللا : لاقو رقفب بص .ركسيو - هللاب ذايعلاو - ينري

 ىلإ رومألا تداع اذإ هنأ هين يف وهو «كيلإ تبت :لوقي «بذاك وهو
 لوألا هلعف لهن یلرالاا تراجم

 هنأل «ةيصعملا لعف ىلع رداقب تسل ْبْثَن مل مأ َتْبَت «زجاع ةبوت هذهف

 هبلق ثّدحُي نكل «بوُنذلا ثكرت :ُلوقيف «رقفب باص سانلا ضعب دجوي
 ؛ ةلوبقم يغ ٌةبوت هذهف «ةيئاث ةرم ةيصعملا ىلإ داعل هدقتفا ام هيلإ داع ول هلآ

 . هعفنت ال زجاعلا ةبوتو «زجاع ةبوت اهّنأل

 نمز يف بات نإف «ةبوتلا هيف لبقت نمز يف نوكت نأ : سماخلا طرشلا
 : نيعون ىلع كلذو . ةبوتلا هعفنت مل ةبوتلا هيف لبقت ال

 . هبسحب ٍناسنإ لك رابتعاب : لوألا عونلا

 . مومعلا رابتعاب : يناثلا عونلاو

 .- توملا ىنعي - لجألا لولخ لبق ةبوتلا نوكت نأ بالف : لوألا امأ

 ِتَسدْلَو ا رعب بلا و بح

 يت يوي عم :

 ا ا ولا ساب ئار ایک ١ اا
 سك

 ىف ْتَلَح دق ىتَلَأ هللا س ساب وار امل ةهئلميإ مھعقس يم كي ملف 9ل َنيِكِرْسُم -
 ےس
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AD 

 :Ao At] 1 :رغ) وكل كلك ریا

 كونا كفي ءةايحلا نم سيا E YS «ةايحلا

 نأ دبال «هنم ٌلَبْقَت الو هعفنت الف «رارطضا ةبوت هذه !بوتيف بهذي هل ءاقب

 . ةقباس ةبوتلا نوكت

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نإف ؛مومعلا وهو : : يناثلا عونلا امأ

 علطت ىتح ةبوّتلا عطقنت الو «ةبوتلا عطفنت ىح 3 55 نأب ربخأ

 . “'«اهب ني سمشلا

 ا ا وي

 اهبرغَم نم سمشلا عولط وه :ضعبلا اذهو ۸ : ماعنألا] 4 اح انسي

 ا

 كبدك نكت مل نإف «ةبوتلا هيف لبقت ٍتقو يف ةبوتلا نوكت نأ ٌدبالف اذإ

e 

 ! !ملعلا لهأل لاوقأ ةثالث اذه يف ب

 بنذ ىلع اًرِصُم ناك نإو بنّلا َّنِم ةبوّتلا ٌحصت اهنإ :لاق نم مهنم - ١
 . لاح ٌلكب رخآلا بنّذلا يف هيلع مثإلا ىقبيو «بنذلا اذه نم هتبوت لبقتف «رخآ

 . (۳۱) ص هجيرخت مدقت )۱(
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 ١ - رخآ بنذ ىلع رارصإلا عم بنّذلا نم بولا لبقث ال : لاق نم مهنمو .
 مايو بلا :لاقف لّصف نَم مهنمو -

 .تلبقالإو «لبقُت ال اهنإف هنم بات يذلا بنّذلا

 ا فرش هاب دالا وب هک الا نم بان لجر : كلذ لاثم

 > > ( .رمخلا برش ىلع ٌرصمو

 اًبئات نوكي فيك «لبقت ال ابّرلا نم هتبوت َّنِإ : لاق نَم ءاملعلا نم ءانهف
 . ؟هتيصعم ىلع صم وهو هللا ىلإ

 ءيش رمخلا برشو ٌءيش ابّرلا ّنأل ؛لبقت لب :ءاملعلا ضعب لاقو
 لبقت اهنإ :لاقو هللا همحر  فلؤملا هيلع ىشم يذلا وه اذهو ءرخآ
  .قحلا لهأ دنع هريغ ىلع رارصإلا عم بنذ نم ةبوتلا

 . لبقت ال :لوقي مهضعبو «لبقت :لوقي مهضعب : فالخلا هيف اذهف

 ءانزلاب َىلتْبُم  هللاب ذايعلاو- ناسنإلا نوكي نأ ّلثم ؛ سنجلا نم ناك اذإ امأ
 لهف «كلذ هبشأ امو ةوهشب َنهيلإ رظنلاو ءاسّنلا ىلع عالطالاب ًاضيأ ع ةو

 ؟سكعلاب وأ ؟ةوهشل ءاسّنلا ىلإ رظنلا ىلع ٌرصُم وهو انزلا نم هتبوت لبقت
 . ٌحصَت : لوقي نم مهنمف ؛ ٌفالخ اضيأ هيف اذه

 ظ . ةبوتلا حصت ال :لوقي نم مهنمو
 رارصإلا عم بنذ نم حص ةبوتلا نأ ةلأسملا هذه يف حيحصلا ّنكلو

 الو «قالطإلا ليبس ىلع بئاتلا مسا ناسنإلا ئطعُي ال نكل ؛هريغ ىلع
 بات لب ةّمات ةبوت بني مل اذه ّنأل ؛نوبئاتلا هب حدمُي يذلا حدملا قحتسي
 قحتسي ال هنكل بنذلا اذه مثإ هنع عفتريف بنّذلا اذه نم بات «ةصقان ةبوت
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 ةصقان هئبوت اذه :لاقي لب «قالطإلا ليبس ىلع ةبوتلاب فصوُي نأ

 فصولا ىطعُي ال هنأ ؛سْفّنلا هيلإ نئمطت يذلا لوقلا وه اذهف «ةرصاقو

 . .بنذلا اذه نم اهبات يتلا ةبوتلا نم مرحي الو «قالطإلا ليبس ىلع
 ترهاظت ةنسلاو باتكلا نم صوصنلا َّنِإ :_ هللا همحر- فلؤملا لاق .

 هللا همحر - قدصو «يصاعملا عيمج نم ةبوتلا بوجو ىلع ترفاضتو

 كلذكو ءاهرجأو اهلضف نايبو ةبوتلا ىلع ثحلا يف ةريثك تايآلا َّنإف

 . لكَ يبنلا نع ثيداحألا

 ٌبحيو نيباوّتلا بحي  هناحبس هنأ هباتك يف ىلاعت هللا نّيب دقو

 امّلُك ؛- لجو رع هللا ىلإ ةبوتلا نورثكُي نيذلا :نوباوتلا «نيرهطتملا
 . هللا ىلإ اوبات اًبنذ اوبنذأ

 هيَ اًصيِمج هلل ی ًاويوتو PY :  ب

 نا ل e ؟ ےل

 ترآ ر 9 وبيع ع
 تيذلا ٍلْمِطلَأ رأ  :هلوق ىلإ ¢ نهج نظفحو نهِردَصنَأ ْنِم َنْصْصَخي

 aE داي تر راسل كوع نق ابل

 .[1# ۳۰ :روتلا] هةر لق ےرٹدڑٹلا اکی لإ او

 ظفحو رصبلا ضغ مدع نم ةبوتلا بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذه يفف
 رصبلا ٌضغ كرت َّنألو هقالطإ مدعو هرصق : ينعي رصبلا ضغ نأل ؛ جرفلا



 ابسأو ءءاقشلا بابسأو «كالهلا بابسأ نم كلذ لك ؛ جرفلا ظفحو
 1 ا اَم» :لاق هنأ اب يبنلا نع تبث دقو .ءالبلا

 . . "9 «ءاَمسشلا يف ْثَناَك لْيئارشإ يتب ةنتف لوأ َّنإو» .'"«ءاستلا نم ٍلاجّرلا
 دوهيلا نم م هلوسرو هللا ءادعأ لب - مالسإلا ءادعأ  انؤادعأ ناك اذهلو

 لك مهعابتأو مهبانذأو مههابشأو نييعويشلاو نيكرشملاو ىراصُنلاو
 نوعي «ءاسنلاب نيملسملا اونتفي نأ ىلع صرحلا ةياغ نوصرحي  ءالؤه

 يف خّسفتلا ىلإ نوعدي «لجّرلاب ةأرملا طالتخا ىلإ نوعدي «جربتلا ىلإ

 e مهلامعأو «مهمالقأو «مهتنسلأب كلذ ىلإ نوعدي «قالخألا

 امّنِإ هنيدو هبر ٌناسنإلا اهب ىسني يتلا ةميظعلا ةنتفلا نأ نوملعي مهنأل ؛ للاب

 . ءاسنلا يف نوكت

 ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك «لوقعلا باحصأ َّنتفي يتأآللا ءاسنلا
 ْنِم مالا لُجَرلا ٌبْلل َبَمْذَأ نيدو ٍلْفع ٍتاَصقات نم تير ام : : مالسلاو
 ."«کادخإ

 )١( مقر «ةأرملا مؤش نم ىقتي ام باب «حاكنلا باتك ,يراخبلا هجرخأ )65095(,

 ءاسنلا رانلا لهأ رثكأو «ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب «قاقرلا باتك «ملسمو
 ,؟5ا/50) مقر 7/51١؟(.

 رانلا لهأ راد ءءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب «قاقرلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
 )۲۷٤۲(. مقر «ءاسنلا

 ء(٤٠۳) مقر «موصلا ضئاحلا كرت باب «ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)
 2 .(4) مقر « . . .تاعاطلا صقنب ناميإلا ناصقن باب «ناميإلا باتك .ملسمو
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 .اذه نِ بأ نيش دير له

ETيذلا ؛ نيهملا لُجَرلاب كاب امف « مزاحلا  هلقعل  

 ذايعلاو دشأو دشأ نوكي ؛ةلوجُر الو ‹ نيد الو «مزع الو «مزح هدنع سيل

0 

 . هللأب

 وه ادَهَو ا ا ا
 0 و لاق ءرصبلا ضغب ا هللا لاق كلذل ؛ عقاولا

 : لجو رع هلوقو ؟[١ :رونلا] وخلفت روحلفت ا ااا

 نا -انيلع تج لب - انل يفبني هنأ ىلع كدي «اتيِت وأ ل و
 يقب وأ هبنذ نم بات ناسنإلا له ءاًضعب انضْعَب دّقفتي نأو «ةبوَّتلاب ىضاوتن
 يآ اکی هَل لإ اوتو * : عيمجلل باطخلا هّجو هنأل ؛هيلع اًرصُم

 ىلع ٌليلد 4 تومي لعل » : ىلاعت هلوق يفو 217١ :رونلا] + َْمْؤَمْل

 فلا ملعلا لهأ لاق امك - حالفلاو ءحالفلا بابسأ نم ةبوتلا نأ

 اهب لوریو بولطملا اهب لصخَي ٌةعماج ةملك :حالفلا - ةغللابو

 .ةرخألاو ايندلا ريخل ةعماج ةملك يهف «بوهئملا

 - رفاكلا ىتح اًناسنإ دجت ام .ةرخآلاو اينّذلا ريخ بلطي ناسنإ ٌلكو

 .ققوُي ال نم مهنمو قوي نم سانلا نم نکل ريخلا ديري
 دش وه ؛ ٌيمْيِهَب لجر هنأل ؛ايندلا ريخ ديري هنكل ؟ ريخلا ديري رفاكلا

 نم رش ؛[0 :لافنألا] «ًأورفك ذل هلا دنع باول سَ # : هللا دنع باوّدلا

 .ةيهافرلا ديريو ؛ريخلا ديري وه كلذ عمو ؛ ضرألا ىلع ٌهبدت ةباد لک

  هللاب ذايعلاو ةرخآلاو هتّنئج اينَّذلا يأ - اهّنكل ءايندلا هذهب معنا ديريو
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 .هراتو هباذع

 نمؤملا ةَّمهلا بسح ىلع نكل «حالفلا ديرُي ٍناسنإ لك نأ ٌمهملا
 حالفلا ديري وهف ؛ةرخآلاب نمؤي ال رفاكلاو «ةرخآلاو ايندلا يف حالفلا ديري

 ظ . ايندلا يف

 ًاويوتو # : ةيآلا يف امك ؛- لجو زع- هلا ىلإ ةبوتلا حالفلا بابسأ نم

 اولانتل يأ 018١ :رونلا] 4 تمل كلم بوئمُؤمل هيأ ایج هَل َلِ
 قفوملا هللاو . بوهرملا لاوزو بولطملا لوصحب كلذو ؛ حالفلا

4 3 2 

 :لْوْقَي هلك ثنا َلْوُسَر ُتْعِمَس :لاق ِهّْنَع ها ّيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعو - ۳
 .''”,ةّرم َنيِعْبَس ْنِم رثكأ مويا يف هّيلإ ُبوُتأو هللا رفغَتسأل يْنِإ شاؤ»

 .[يراخبلا هاور]

 هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق نع هللا ّيِضَر ُيِنّرُملا ٍراَسَي ٍنِب ٌرغألا نعو - ١
 ةئام مْوَيلا يف ُبوُثأ ينإف ؛ُهورِفْغَدْساَو هللا ىلإ اوُبوُت ءُسانلا اهّيأ اَي» :ك
 ْ [ملسم هاور] .''”ِقَوَم

 حرشلا
 ةبوَّتلا بوجو نم - هللا همحر  فّلؤملا هركذ ام ىلع مالكلا مّدقت

 مقر «ةليللاو مويلا يف يب يبنلا رافغتسا باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
(505). 

 مقر ( هم راثكتسالاو رافغتساالا تارا باب .عاعدلاو ركذلا تاک 4 ءملسم هجرخأ )۲)

(۷۲). 
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 مردود

 .اهبوجو ىلع ةلاَّدذلا تايآلا نم هقاس امو ءاهطورشو

 كلذ ىلع ٌلدتسيل هللا همحر  فلؤملا امهركذ ناثيدحلا ناذهو

 ظ ` .ةئملاب
 راصو هَدَكْوَأ راصو ءَيِوَق ءيشلا ىلع ةّلدألا ترفاضت املك هنأل

 لأب مسقأ 4 يبلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح َركَّذف «بجوأ

 . ةّرم نيعبس نم رثكأ هيلإ بوتيو هللا رفغتْسَي
 نم مّدقت ام هل هللا رفغ يذلا  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وهو اذهو

 رن نيس موكا مويلا يف هللا ٌرْفغتسي رخأت امو هبنذ

 اوبوت سآنلا اهّيأ ي) : لاق ةا هت هلأ ٌيِنَرُملا ِراَسَي نب ٌرغألا ثيدح يفو

 . رم ةثام مولا يف هللا ىلإ ُبوُثأ ينإف هورِفْغَتْساو هللا ىلإ

 اهب رمأ لي يبنلا نأل ؛ةبوّتلا بوجو ىلع ٌليلد نيثيدحلا نيذه يفف
 كلذب لّصحح هّبر ىلإ ناسنإلا بات اذإف «هللا ىلإ اوبوُت سآّنلا اهّيأ اَي) :لاقف

 : نيتدئاف

 هلوسرو هللا رمأ لاثتما يفو ؛هلوسرو هللا رمأ لاثتما : ىلوألا ةدئافلا

 . ةرخآلاو اينّدلا يف ةداعّسلا رودت هلوسرو هللا رمأ لاثتما ىلعف . ريخلا لك

 هللا ىلإ بوت ةا ناك ثيح . ةا هللا لوسرب ءادتقالا : ةيناثلا ةدئافلاو

 . . . هللا ىلإ ب وتأ « هللا ىلإ ب وُتَأ :ٌلوقي : ينعي ؛ةّرم ةئام مويلا يف

 نع علقأ هللا ىلإ ناسنإلا بات اذإ ثيحب «قّدِص نم اهيف ٌدبال ةبوتلاو
 وأ «ةيصعملا لعف ىلع وطنم ُهُبلقو هناسلب بوتي يذلا ناسنإلا اّمأ .بنَّذلا

 لعف ىلع ةَّرِصُم هحراوجو «هناسلب هللا ىلإ بوي وأ .بجاولا كرت ىلع
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 ! لجو زع هللاب ءازهتسالاب نوكت ام هبشأ اهّنإ لب «هعفنت ال هتبوت نف ؛ ةيصعملا

 بوتأ لوقت وأ ءاهيلع ٌرصُم تنأو ةيصعم نم هللا ىلإ بوتأ لوقت فيك ظ
 ا ىلع مزاهتجلاو ةيصعف ا ىلإ

  «يب رخسي اذه لاقل ةلماعملا هذهب هلثم اًرشب لماع ول ناسنإلا

 وزه ًالِإ اذه ام ؟هب سِّلَتُم وهو يدنع رمأ نم لّصنتي فيك !!يب ءىزهتسيو

 ! ؟نيملاعلا برب فيكف «بعلو

 ٌرِصُم  هللاب ذايعلاو  هنكلو ءابّرلا نم بئات هّنِإ لوقي نم سانلا نم لإ
 َّنأ اًريثك انب رم دقو «ةعداخم ابّرلا سراميو ءاًحيرص ابّرلا ُْسِراَمُي !!هيلع
 ابّرلا سرامي يذلا نم اًمرجو اًمثإ مظعأ أ ةعداخم ابدل ا ىلا

 : نيترم هسفن ىلع ئنَج ةعداخملاب ابّرلا سرامي يذلا َنأل . ةحارصلاب

 ظ . ابّرلا يف عوقولا : ًالوأ

 . ملعي ال  ىلاعتو هناحبس هللا نأكو - لجو رع هللا ةعداخم :اًيناثو

 مهرمأ ءاحيرص ابّرلا يف نولماعتي نيذلا مويلا سانلا يف اًريثك دجوي اذهو

 هدنع دجت ؛ةعداخمو ةنايخ ابّرلا يف لماعتي نم سانلا نم نكل «حضاو

 هدوقي ريقف صخشب ٌعينغلا يتأيف ءناكدلا يف ةديدع تاونس اهل ًالاومأ
 00 يذلا ناكدلا بحاص ىلإ يتأيف !!هللاب ذايعلاو ةحبذملل

 اًعيب سيل هنأ ملعي ٌّلكو .اًيروص اًعيب نيّدلاب ريقفلا ىلع اهعيبيو «ةعاضبلا
 الو «هيلإ رظني الو «لاملا بلقي ال  نيدملا  يرتشملا اذه نال ؛اًيقيق

 *كس وأ زر اهنأ ىلع هيلع ثعبيو لمّرلا نم اًسايكأ ناك ول لب <
 الاثم هيلع اهعيبيف ةجاح يضقي نأ هّمهي يذلا ؛همهي ال هّنأل ؛ اهَّذَحَأ



 ت ا نيحلاصلا ضاير حرش
 اذه اهعيبي مث ءاهناكم نم اهلقني نأ نودب فرصنيو «ةنس ةدمل فالآ ةرشعب

 نم ريقفلا اذه ٌلكؤُيف «- ًالثم  فالآ ةعستب ناكدلا بحاص ىلع نيدملا

 :نولوقيو «ناكّدلا بحاص ةهج نمو «هنّيد يذلا اذه ةهج نم :َنيهَجَو

 حا لاف د لاف لوني. حفلا ةنرمس لب محم ااو نإ
 اذه ؟حيحصت اذه له «هللا ناحبس .اذكو اذك كل ححصأ وأ «كيلع

 ! !هللاب ذايعلاو بونّذلاِب خيطلت
 يف - ٰىلاعتو هناحبس - هللا عم نيقداص انك اذإ  انيلع بجي اذهلو

 مدننو ءاههّركنو ءاّيقيقح اًعالقإ يصاعملاو بونذلا نع علقن نأ -ةبوتلا

 ظ . اًحوصن ةبوت ةبوتلا نوكت ىتح ؛اهلعف ىلع.
 ةدابع سانلا ٌدشأ اب اًدمحم انيبن نأ ىلع ٌليلد : نيثيدحلا نيذه يفو

 هللا تاولص هللاب انملعأو «هلل اناقتأو «هلل اناشخأ هّلِإف .كلذك وهو «هلل

 . هيلع همالسو

 . هلاعفو هلاقمب ريخلا ُمَلَعُم مالّسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ٌليلد هيفو

 ًالاثتما هب اوّسأتي ىتح ؛رافغتسالاب سانلا رمأيو « هللا رفغتسي ناكف

 . لعفلل اًعابتاو رمألل
 نحن انل يغبنيف . هتّمأل هيلع همالسو هللا تاولص هِحّضُن لامك نم اذهو

 رمال اده نسمي نم لأ توك نأ ضأن سانا 121 اذ ا ااا
 ةقيقح وه اذه نآل ف ي نملك نوكن نأ ءيش نع مهاٽيه اذإو

 رمؤت ام لعفت نأ ؛ لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا ةقيقح اذه لب «هللا ىلإ يعادلا

 هيلع - وهو ةبوتلاب انرمأي ةي لوسرلا ناك امك .هنع هنت ام كرتتو «هب
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 نأو «مكيلعو انيلع بوتي نأ هللا لأسن ءاَّنم رثكأ بوتي  مالسلاو ةالصلا

 قفوملا هللاو . اًميقتسم اطارص مكاّيإو انيدهي

 ای هللا لوسر مداخ - ّيِراَصنألا كلام نب سنأ ةَرْمَح يبأ ْنَعَو - 6

 ؛ُهُكِدَحأ ْنِم ِهِدْيَع ِةَبْوَنِب حرفا ُهلل» :للي هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَع هللا يِضَر

 .[ِهْيَلَع ّقَْتُم] .""7«ٍةالف ضرأ يف ُهَّلَضأ دقو ِهِرِيِعَب ىَلَع طقس

 نم هثلإ بوت نح ِهِدْيَع ٍةَبْوَتِ اًحَرف دشا هلل» :ملسمل ٍةَياَوِر يفَو

 ةبارشو ُُماعَط اًهْيلَعو نم ْتَتَلَقْناَف ةالف ٍضْراب ِهِتلِحاَر ىلع ناك مكِدَحآ
 وُ ام لاَ نم نمي دقو ءاهلظ يف َعَجطْضاف ةرجش ىئاف اهنم عياف
 هللا :حّرفلا ٍةَدِش نم لاق ّمُث ءاهِماطخب ذخاف ءُهَدنع ةَمِئ َةَمْياق اهب َوُه اذإ َكلّذك

 .«حرفلا ةّدش ْنم أطخأ ,كّنر انأو يِدِبَع تنا

 حرشلا
  هنع هللا يضر  ًاسنأ نأ كلذو ازاي بلا مواَخ» هللا همحر  هلوق

 سنأ اذه : هل تلاقو ايب هللا لوسر ىلإ همأ هب تتأ ةنيدملا ةي يبنلا مدق نيح
 . الب يبنلا ماد نم سنأ راصو كلذ ئبنلا ليقف .كمدخي كلام نبا

 ةبوتب احرف دس هلل» :لاق يب لوسرلا نأ  هنع هللا يضر  سنأ ركذ
 ءاهَلضأ نأ دعب هتلحار ىلع طقس يذلا لجّولا اذه نم هيلإ بات اَذإ هدبع

 ءةبوتلا ب باتك ؛ءملسمو «(5709) مقر «ةبوتلا باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 )Y٤۷). مقر اهب حرفلاو ةبوتلا ىلع ثحلا يف باب
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 س هسا

 ماعط الو ءام ال ءدحأ هلوح سيل «ةالف ضرأ يف ة ناك لجر : ةّضقلا َرَكَذو

 ىلإ بهذف «هدجي ملف ُهّبلطي لعجف «عاض يأ :هريعب ّلض . .سانأ الو

 نال ؛هتايح نم سيأو «هريعب نم َسيأ دق !توملا رظتني اهتحت مانو ةرجش
 هتقانب اذإ كلذك وه امنيبف ءعاض دق ريعبلاو هريعَب ىلع هبارشو هماعط

 اذه رّدَقُي ءيش يأبف . اهتحت ٌمئان وه يتلا ةرجشلاب اهّماطخ قلعت دق هدنع

 هذه لثم يف عقو نم الإ دحأ هروصتي نأ ٌنكمي ال حرفلا اذه ؟حرفلا

 ماطخلاب ذخأ اذهلو «توملا دعب ةايحلاب حرف «ميظع حرف هّنأل !!لاحلا

 مهللا» : لوقيف هللا ىلع ينثُي نأ دارأ ! !«كُيَر انآ انأو يدْبَع َتْنأَمُهّللا» :لاقف

 :لاقوب :..:ةيبضقلا تلف« .أطخأ هحرف ةدش نم نكل «كّدبع انأو يبر تنأ

 0 . كبر انأو يدبع تنأ مهللا

 نم ةبوتلاب- لجو زع- هللا حرف ىلع ٌليلد :دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يف

 نكلو «ةميظع ةّبحم  ىلاعتو هناحبس كلذ بحي هّلأو «هيلإ بات اذإ هدبع
 هناحبس هتّبحمل نكلو ؛اّنع ٌنينغ هللاف ؛انتبوتو انلامعأ ىلإ هتجاح لجأل ال

 نأ نم هيلإ ٌبحأ ءرفغي نأو َوفعي نأ  ىلاعتو هناحبس بحي هّنإف ؛ مركلل

 . ناسنإلا ةبوتب حرفي اذهلو . ذخاؤيو مقتني .

 الصم نم يهو اهبل َنأل ؛ةبتلا ىلع تح ثيدحلا اذه يفت

 .دبعلا

 ey eg O كانإ هدر
 هللا َّنأل ؛انتافصك تسيل تافصلا هذه نکل .ٌتحيو «هرکیو ءبضغيو

 وه لب ١ : ىروشلا] € ل عيل وهو فَ ٠ دلك سل » :لوقي
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 یرغمل کار اجر هب يارا
 ارك ناك ولو لاوقألا نم لوق يف أطخأ اذإ ناسنإلا ّنأ ىلع ٌليلد : هيفو

 لوق نأل ؛رفك ةملك لاق لجرلا اذهف !هب ذَخاَوُي ال ِهّنإف ؛هيلإ هئاسل قبس

 أطخ نع ردص امل نکل ‹كشال رفك اذه كتر انأو يدبع تنأ : هيرل ناسنإلا

 أطخأ اذإف «هب ْذحاَوُم ريغ راص مّلكتي نأ فرعي ملو أطخأ  حرفلا ةّدش نم
 تك املكلا اهر كلر اهب دعا ال ف يك ك لك ىف نانبقإإلا

 اطا تو لع عوز جاطوأ نرد الا تر دعاة عا كسا

 بّئرتي ال اذه ّلكف «دصق نودب أطخلا هجو ىلع هدبع قتع أ وأ ءدصق نودب

 هللا لاق دقو «نيميلا يف ِوْغّللاك وهف .هدصقي مل َناسنإلا َّنأل ؛ءيش هيلع

 کیف تسلك اج مكذوب كل كيت ن وغلا هلأ نيو ال  :یلاصت
 ةملك لاق اذإ رفكُي ا نإف ءىزهتسملا فالخب ء[٠٠۲ :ةرقبلا]

 تول تلا نیکو » هناحبس هللا ٍلوقل ؛اًئزهتْسُم ناك ولو ءرفكلا
 OSES E TE أ ل و شو اڪ اإ
 دصق ءىزهتسُملاف ء[١1 ء١٠ :ةبوتلا] # EEE مرک دف ًاويْدَتَم

 ناك كلذلف ؛ِءزهلاو ةيرخّسلا ليبس ىلع نكل ؛هانعم دصقو .مالكلا

 . اًئيش هلوق ربتعُي ال هنإف ؛هذصُقَي مل يذلا ناسنإلا فالخب ءاًرفاك

 0 . قفوملا هللاو- لجو زع- هللا ةمحر نم اذهو

 3 نيو 3%

 نع  هنع هللا يضر - ّيِرَعشألا سيق ٍنب هللا دبع ىسوُم يبأ ْنَعو - 5 ظ

 ,راهّتلا ٌءيسُم َبوُتيِل ٍليّللاِم ُهَدَي طُّسْبَي ىلاعت هللا َّنإ» :لاق هلك ّيِبْنلا
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DP 

 ْنِم ُسْضشلا َعَّلَطَت ىَّنَح ٍلْيَللا ُءيِسُم َبوُتَيِل ٍراَهْنلاِب ُهَدَي ُطْسْبَيو
 .[ملسم هاور] .'«اهبرغَم

 َبات ْنم» : ئ هللا لوسر لاق :لاق  ُهْنَع ُهللا يضر  ةّريرُه يب ْنَعَو - ٠١

 .[ملسم هاور] ."«ِهْيَلَع هللا َباَت اهِبِرْغَم ْنم ُسمشلا َعّلْطَت ّْنأ َلْبَق

 هللا ّيِضَر  باّطخلا نب َرَمُع نب شادبع نمحّولا ِدبَع ْيبأ ْنَعو - ٨۸

 ْمَل ام ٍدبعلا ةبوت ُلِبَقَي لجو نع - هللا َّنإ» :لاق لَك ّيِبَّنلا ٍنَع  اَمُهنع
 . نسح ثيدح :لاقو [يذمرتلا هاور] "7.«رغْوْغُي

 . حرشلا

 قلعتت اهلك هللا همحر  ٌفّلؤملا اهركذ يتلا ةثالثلا ثيداحألا هذه

 . ةبوتلاب
 لّْللاب ُهَدَي طم هللا َّنإ» : ل لوسرلا لاق دقف ىسوم يبأ ثيدح امأ

 . "اهيِرْغَم نم ُسْمّشلا
 اذإف . ترّخأت نإو ىتح ةبوّتلا لبقي هنأ - لجو زع  همرك نم اذهو

 يف بات ولو هتبوت لبقي - ىلاعت هللا َّنإف «راهنلا يف اًبنذ ناسنإلا بنذأ

 .(؟7609) مقر «بونذلا نم ةبوتلا لوبق باب «ةبوتلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
 مقر «هنم راثكتسالاو رافغتسالا بابحتسا باب «ءاعدلاو ركذلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)

(7230 73). 

 «بيرغ نسح :لاقو )۳٥۳۷( مقر (48) باب «تاوعدلا باتك «يذمرتلا هجرخأ ()

 دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(57807) مقر «ةبوتلا ركذ باب ءدهزلا باتك «هجام نباو

 .(۱۹۰۳) مقر عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هنّسحو «(۱۳۲ /۲)
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 هتبوت لبقي- ىلاعت- هللا نإف راهّتلا يف باتو يللا يف بنذأ اذإ كلذكو . ليلا

 . نمؤملا هدبع نم ردصت يتلا ةبوتلا هذه ىقلتي ىتح هدي طسْبي-ىلاعت-هنإ لب
 دقو «ةبوتلل  ىلاعتو هناحبس هللا ةبحم ىلع ليلد : ثيدحلا اذه يفو

 : اهدجو ىتح هتلحار لضأ يذلا لجرلا ةصق يف-_قباّسلا ثيدحلا يف قبس

 . هتلحارب اذه نم اًح رف دشأ هيلإ بات اذإ نمؤملا هدبع ةبوتب حرفي هللا أ

 وهو «دي هل  ىلاعت - هللا نأ ثابثإ : ىسوم يبأ ثيدح دئاوف نمو
 ةلولعم هللا دب دلا تلاقو # لات لاق امك العو لج - نادي هل لب «كلذك

 اهتبثأ يتلا ديلا هذهو «[14 :ةدئاملا] و كلغ
 . هلل ناتتباث امهنأو ؛امهب نمؤن نأ انيلع بجي ناديلا لب_هسفنل هللا

 : هباتك يف لوقي هللا ّنأل ؛انيديأ لثم اهنأ مه وتن نأ زوجي ال نكلو

 ام لك اذكهو ء['١ عرودلا يلا لأ رق وتم سيل »

 تافصب اهْلْئَمُت نأ ن ودب نكل_لجو زع-هللا هتبثأف هللا تافص نم كبّرم
 . لجو رع هتافص يفالو «هتاذ يفال ؛ءيش هلثمك سيل هللا نال ؛ نيقولخملا

 نإو دبعلا ةبوت لبقي  ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ :ثيدحلا اذه يفو
 دقف «يردي ال ناسنإلا نذل ؛ بجاولا يه ةبوتلاب ةردابملا ّنكل « ترخأت

 3 يح يصمم . بوتي نأ لبق توميف توملاه ا
 .دبعلا ىلع هللا بات ت تت“ را

 ىهتنا ءاهبرغم نم تعلط اذإ سمشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو
 ؟اهبرغم نم علطت سمّشلا له :ٌلوقي «لئاسلا لأسي دق نكلو . ةبوتلا لوبق
 ! ؟قرشملا نم علطت سمشلا نأ فورعملا
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 هللا قلخ ذنم ُدِرَّطُملا وه اذهو ءفورعملا وه اذه معن :لوقنف

 نم عجرت نأ َسمّشلا هللا ُرمأي نامزلا رخآ يف نكل .اذه انموي ىلإ سمشلا

 اونمآ سانلا اهآر اذإف ءاهبرغم نم علطتو «ةرْؤّدلا ٌسكعنتف تءاج ٌثيح

 .نويعويشلاو «نويذوبلاو «ىراصُنلاو .«دوهيلا رافكلا ىتح مهلك

 نم ُسْمّسلا علطت نأ لبق نمؤي مل يذلا نكلو .نونمؤي مهلك ؛مهريغو
 . هناميإ هعفني ال اهبرغم

 ال اهبرغم نم سمّشلا عّلطت نأ لبق بي مل يذلا نكل ٠ ءاضيأ بوتي لک
 مل ةرذنُملا تايآلا تءاج اذإو ءدحأ لك اهدهشي ةيآ هذه َّنأل ؛هتبوت لق

 !ناميإلا عَقْي ملو ةبوتلا عمت

 لبقي  ىلاعتو هناحبس - هللا َّنأ يف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح امأ

 . ىسوم يبأ ثيدحك وهف اهبرغم نم سمشلا علطت مل ام ةبوّتلا
 : يأ ارِغْرُي مل ام هرب ةبْوَت لبي هللا َّنإ» : رمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 لقو .ةبوت الف موقلحلا حورلا تلصو اذإف ماعلا اا ام

 : ىلاعت ؛ةبوت الف توملا رضح اذإ هلأ ىرخألا صوصنلا تنّيب

 مهدحأ ٌرَصَح < اَذِإ هَّقَح تایل Ph وو

 .[16 :ءاسنلا] 4أ تبن نإ َلاَق تول

 ّنِم - لجو زع - هللا ىلإ ةبوتلاب ردابت نأ ملسملا يخأ اي َكيِلعف
 تطرف امب موقت نأو «يصاعملا نم هب اَسّبلَتُم تنك اًمع علقت نأو «بونذلا

 قفوملا هللاو . كتبوت لوبق هللا لأستو «تابجاولا نم هب

9 3 2 



 ظ س لک | ةبوتلا باب

 ُهنع ةا ّيِضَر  ٍلاّسَع َنْب َناَوْفَص ْتْيتأ :لاق ٍشْيَبُح نب رز نو - 4

 َءاغټنا :ُتْلَفف ؟ٌرِر اَي كب َءاَج اَم :لاَقف ِنْيْفْخلا ىَلَع حْسَملا ِنَع هنآسأ -

 0 ب يي م وجل :لاقف < ءملعلا
os”م 00 م م 2  

 ٍلْوَبلاَو طْياَفلا َدْعَب ِنْيْفَخلا ىلع ُحْسَّملا يِرْدَص يف ْكَح دق ةنإ :ثلقف
 َكِلَذ ْيِف ُرُكْذَي ةَتْغمَس لَه :َكلاسأ تجف يب ّيِبْنلا ٍباَحْصَأ نم اًءَرما َتْنَكَو سا ري o ت

 َعْزْذن ال نأ - َنيِرفاَسُم وأ - اًرْفَس انک اذإ انُْمَأَت ناك ,ْمَعْن :لأق ؟اًنْيَش

 .مْؤَنَو ٍِلْوَبَو ٍطْيَأغ ْنِم نل ِةَباَنَج ْنِم الإ ّنِهْيِلاَيلَو ماَيَأ ةثالث َنفاَفِح
 ص

 كي شفا ٍلْوُسَر َعَم انك :ْمَعْن : :لاق ؟اًنْيَش ىَوَهلا يف ُْرُكْذَي ُهَتْعِمَس لَه :ُتْلقف

 ءدَّمَحُم أَي اي رقه هَل ٍجْوَصب ٰيڀارغآ اتان ذإ ةف ند انف ءرقَتس يف
 م

 ضضغلا َكَحْيَو :هل ٌتلقف «مؤاه» :ِهِتْؤَص ْنم اًوُحخَن لك للا لوس ُهَبأْحَأَف ~2 @ ےس رد و ~9 م

 .ضضغأ آل لاَو :لاقف !!اذَه ْنَع َتْيِهُت ذو .ة يلا دنع كنف َكِيْوَص ْنِم

 . َعَم ُءْرَملا :هللكي ُيبْنلا لاق ؟ْمهِب ْقَحْنَي اّمَلَو َمْوَقلا ُبِحُي ُءْرَملا :ٌيِباَرْعَألا لاق

 ٌةَرْئِسَم ِبرْغَملا نم اَبأَب َرَكَّذ ىَّتَح اَنُئُدَحُي َلاَّز امف 56 َهْؤَت ٌبَحَأ ْنَم

 ناق .اًمأع َنْيِعْبَس ؤا َنْيِعَّبْرَأ - ِهِضْرَع ْيِف ُبكاّرلا ُرْيِسَي ؤأ - هضْرَع

 يلا N و

 هاور] .' ”«هنم سمسا َعلطَت ىّتح قلعت ال ,ةّؤّتلل اَحْوَتْفَم هم ضزألاَو

 .[ حيحص نسح ثيدح :لاقو هريغو يذمرتلا

 )١( مقر «رافغتسالاو ةبوتلا لضف يف باب .تاوعدلا باتك ؛يذمرتلا هجرخأ )8076(,

 يف دمحأ مامإلاو .حيحص نسح :لاقو المسند)٤/ ۲۳۹(. ْ
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 0 هه

 ظ حرشلا
 يف - هللا همحر  فلؤملا اهقاس يتلا ةبوتلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه

 : دئاوف ىلع لمتشي هنكل . ةبوتلا عطقنت ىتم نايب
 نم  هنع هللا يضر - لاّسع نب ناوفص ىلإ ىنأ شبح نب د نأ :اهنم

 عضتل ةكئالملا نإ : ا ا ترداصل معا ب  ملعلا لجأ

 . بطب اَب ىش ملا بلاط اهتحنجأ

 هب ٌدارملاو ؛ملعلا بلطو ملعلا ةليضف ىلع ٌلدت ةميظع ةدئاف هذهو

 نكل ءايندللف اينّذلا ملع امأ لي يبنلا هب ءاج ام ٌملِع : يأ «ٌئيعرشلا ملعلا

 هيلع ثحلاو «حدملاو ءانثلا هيف يذلا وه ةا يبنلا هب ءاج يذلا ملعلا بلط

 ماق نيدلا اذه َّنأل « هللا ليبس يف داهجلا نم عون وُهَو . ةنسلاو نآرقلا يف

 ( : نيرمأب

 ظ .نانّسلاو فيسلاب : حالّسلابو «نايبلاو ملعلاب ماق

 يف داّهجلا ّنِم لضفأ معلا َبْلَط نإ : لاق ءاملعلا ضف نإ ج

 حالسلاب داهجلاو «ملعلاب نوكي امنإ ةعيرشلا ظفح نأل «حالّسلاب هللا ليبس

 .مجحي الو «لتاقُي الو «دهاجملا ُريسَي ال «ملعلا ىلع ينبم هللا ليبس يف

 و ا كويلو ا سقاوو

 . ءيش لک
 ولعل وأ نيل ہک اوما نبل هَل 5 لجو رع هللا لاق اذهلو

 امب اضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ ةكئالملا ْمِضَوَو 1۱ : ةلداجملا] ترد

 ال انأ : لئاقلا لوقي نأ اذه ىلع ٌدَرُي الو «هل اًميظعتو «هل اًمارتحاو «بلطي



 ةبوتلا باب
 9 ص 22 2222 تس حصل

 يوي FOE الاب لا

 o وفر رت ریا يلا كل یش د نيخ

 ( هل ريوس نم ؟هيلعغأ 0

 8 E ye ha Î lê eg نللقكو ههه ا اک را

 ا «بيغلا رومأ يف ركذي امم هنع حص

 .انناذآب اهعفستو اعات

 ىلع حسملا هردص يف كح هلأ ٍلاَّسَع نب َناَوُمَصِْل شيبح ْنب رز ركذ مث

 . طئاغلاو لوبلا دعب نيفخلا

 31 أَوُنَماَء حلا اات : هلوق نآرقلا يف ركذ ىلاعت هللا نأ ينعي
 كسور وحسم قفارملا ىلإ ْمْكَيِدْيأَو وجو اولا وصلا لل متم

 ا ؛ يردص يف كح هنإ لوقيف «[7 :ةدئاملا] ا

 له طئاغلا وأ لوبلا دعب نيّفُخلا ىلع حسملا يف كشو فقوت يدنع راص

 ظ 2 ؟الوأ زئاج اذه

 هلك يبنلا َّنأل ٌرئاج كلذ َّنأ  هنع هللا يضر لاّسع نب ناوفص هل نّيبف

 نكلو ةبانج نم الإ مهفاّمِخ اوعزني ال نأ نيرِفاسُم وأ اَرْفَس اوناك اذإ مُهَرَمأ

 )١( مقر ؛ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب «دجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )ه:١١(.

 مقر .ليللا رخآ يف : ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص فباتك < ‹ملسمو

(VOA) , 



  نيحلاصلا ضاير حرش
 01 ردح

 نإ ْلَب ءنيّمْحلا ىلع حسملا زاوج ىلع اذه ٌلدف «مونو لوبو طئاغ نم
 . امهل اّسبال ناسنإلا ناك اذإ لضفأ نيفخلا ىلع حسملا

 . -هنع هللا يضر  ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم نيحيحّصلا يف تبث دقو

 هيفخ عزنيل ةريغملا ىوهأف ةا يبنلا أّضوتف هرَّفَس يف ةا يبنلا عم ناك هلأ
 امنع حَسَمَو نيتها اَمُهملَحْدأ ي ىتإف اًمُهْعَد» :لاقف

 هيلع وأ «براوج هيلع يذلا ناسنإلا َّنأ ىلع ٌحضاو ٌليلد اذه يفف

 ظ .هيلجر لسغي الو امهيلع حسمي نأ َلضفألا َّنأ ؛نافخ

 نّمع ثحبيو لأسي نأ ْءيش ناسنإلا ىلع لكشأ اذإ يغبني هنأ :اهنمو

 سانلا ضعب أل ؛ عمس امم جرح هبلق يف ىقبيال ىتح ؛ءيشلا اذهب ملعأ وه

 کشم ىقبيو ٌجَرَح هسفن يف نوكيو ةيعرشلا ماكحألا نم ءيشلا عمسي
 يناير اناا لب اع امرا ام زی ا ( 619+

 . قلق هدنع ىقبي الو هيلإ نئمطي رمأ ىلإ لصي ىتح لأسي نأ

 - هنع هللا يضر - ٍلاَّسع نب ناوفص لأس - هللا همحر - شْيبح نب رز اذهف
 ا

 ےک

 كلذ يف ةي هللا لوسر نع ءيش هدنع لهو ؛نيّمحلا ىلع حسملا نع

 نم الإ اًنقاَفِخ عزن الأ نيرفاسم وأ اًرفس انك اذإ انْرُم مأي ناك ءمعن :لاقف

 . مونو ٍلوبو طئاغ نم نكلو «ةبانج

 ترتاوت دقو «نيفخلا ىلع حسملا تويث ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهف
 ضعب نإ ىتح «ةنسلا لهأ اذهب ذخأو .كلذ يف ةي لوسرلا نع ثيداحألا
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 ظ ظ ةبوتلا باب
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 يف نيفخلا ىلع حسملا اوُركَذ «دئاقعلا بتك يف اوفَّنِص نيذلا ملعلا لهأ

 ىلع حسملا اوتي ملف ؛ كلذ يف اوفلاخ ةضفاّرلا َّنأل كلذو ؛دئاقعلا باتك

 يبأ نب يلع نيفخلا ىلع حسملا ىور نمم نأ بجعلاو .هوركنأو نيفخلا

 . هنع هللا يضر بلاط

 نم نيفخلا ىلع حسملا ناكف «هب نولوقي الو هنوركتي مه كلذ عمو

 بوو دنع ةرتاوتملا رومألا نمو ةنسلا لهأ راعش

 . داو هللا لوسر نع

 ءيشا : لاق وأ ««كش حسملا نم اق يف لا : دمحأ مامإلا لاق

 زاوجل طورش نم دبال نكلو . «هباحصأو ةي يبنلا نع اثيدح نوعبرأ هيف

 : نيّمُحلا ىلع حسملا
 نب ة ةريغملل لاق ةَ يبنلا َّنأل ؛ ةراهط ىلع امهسبلي نأ : لوألا طرّشلا

 ياف امه : لاق يي يِبَّنلا يفخ عزني نأ دارأ امنيح هنع هللا يضر ةبعش

 اهم حو تروا نو

 هيف حسم وأ لجل اهف لس دق ةراهطلا ذه نوکن نأ نيب قرفالو

 . قباس فخ ىلع

 ا نمل ماداوجو لسغو «ًالماك اًءوضُو أضوت ول : ًالثمف

 . ةراهط ىلع امس انهف «نيفخلا وأ باّرشلا ينعي

 ىلإ جاتحا مث ءامهيلع حسمو لبق نم براوج سبل دق ناك ول كلذك
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 «۔ةراهط ىلع وهو هحسم يذلا لوألا بروجلا ىلع هسبلو بروج ةدايز

 ال لوألا ىلع حسملا نم ةَّدّملا ءادتبا نوكي ْنكل « يناثلا ىلع حسمي هنإف

 ٌففخ ىلع اًمخ سبل اذإ هنأ ؛ حيحصلا لوقلا وه اذه ؛ يناثلا ىلع حسملا نم

 . لوألا ىلع حسملا ةَدَم ىلع ينبي نكل «ىلعألا ىلع حسمي هنإف حوسمم

 ال هنإف مميت ةراهط ىلع امُهَسَِل ولف «ءاملاب ةراهطلا نوكت نأ ٌدبالو
 ىلع نيفخلا سبلو مّميتف «ءام هعم سيل رفاسم لجر لثم ؛امهيلع حسمي
 ٍلاحلا هذه يفف ؛ًاضوتي نأ دارأو ءَءاملا دجو كلذ دعب مث «مّميت ةراهط

eas NSامهيلع حسملا زوجي الو  

 مميتلا َّنإَف ؛ لجّرلا اًهْيف َلّسَع ةراهط ىلع امهسبلي مل هّنأل ؛لاحلا هذه يف

 .نافكلاو هجولاامهو ؛ طقف نيوضعب قلعتي

 اذهلو ؛رغصألا ثدحلا يف امهيلع حسملا نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 راص اذإف (مْوَنَو لوبو طئاَع نم نكلو ةبانَج رم الإ : لاّسع نب ناوفص لاق

 «نيفخلا وأ نْيَبرْوَجلا ىلع حسمي نأ ءىزجي ال هتف ؛ ةباتج ناسنإلا ىلع

 اهيف سيل ىربكلا ةراهطلا َّنأل كلذو ؛نيمدقلا لّسغو امهعزن نم ٌدبال لب

 ْنم ديال لب «سأرلا اهيف حسمي ال اذهلو «ةريبجلا يف ةرورضلل آلإ حسم
 اهتراهط ةبانجلا نكل ؛_ ٌحسمي رغصألا ثدحلا يف هنأ عم - سأرلا لسغ

 اذهل ؛فخلا ىلع اهيف حَسْمَي الو «لسغلا َنِم َدُبالف «ربكأ اهثدحو دكر

 . كلذ يضتقي سايقلاو ىنعملا َنألو «ثيدحلا

 يهو هيب يبنلا اهدّدح يتلا ةدملا يف حسملا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 نم اضيأ كلذ حص امك «رفاسملل اهيلايلب مايأ ةثالثو «ميقملل ةليلو موي



 CD ةبوتلا باب

 لعَج» : لاق ملسم حيحص يف - هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع ثيدح

 ينعي . '«ميقملل هليل اًموُبَو « ٍرفاسُملل هيلا ماي نال زال دلا ل وشر ر

 : نيفخلا ىلع حسملا يف
 مث «نيفخلا وأ نيبروجلا علخي نأ بال ءَحْسَم الف ةدملا تهتنا اذإف

 ىلع ° ا ا ا نار نيمدقلا لسغب

 لا ءايعنا دعب اة نا تدر اذإ وکو اا نفعت ةن ال « كتراهط

 ( نيمدقلا لسغ نم ديال

 ؟اًنيش ىوهلا يف لوقي
 TTT E : ئوهلا

 . عفترم توصب ؛ٌدمحم اي : يداني ءاجف توّصلا يروهج

 - لجو زع-هللاو ؟ عفترُم ِتوصب كي هللا لوس يدانُت !كحْيو : هل ليقف

 لوما مل أور هج الو يلا ٍتْوَص قوم وص أوصت ال أوم! نيل هيك #9 :لوقي
 ]1 : تارجحلا] € دوعن ال رسأو معا طح ا نأ ٍضَعِبل مڪر عب رهجك

 نْدُملا نع نوديعَب مهنأل ؛اًريثك بادآلا نوفرعي ال بارعألا ّنكلو

 ظ . ملعلا نع نوديعبو
 ةي هللا لوسر َّنأل «ئبارعألا لأس امك عفترم توصب ةا يبنلا هباجأف

 ُئيبنلا هبطاخف «هلقع هلمحتي ام ردقب ناسنإ لك يطعُي ؛ًايده سالا لمكأ

 )۲۷١(. مقر «نيفخلا ىلع حسملا يف تيقوتلا باب «ةراهطلا باتك ءملسم هةعردخأ ا .1(1)



Eنيحلاصلا ضاير حرش  

 ْقَحَلَي اّملو موَقلا ت بحي ٌءرملا» : ٌئبارعألا هل لاق هب هبطاخ ام لثمب هلك

 . لمعلا يف مهيواسُي ال ؛ مهلمع نود هلمع نكلو َموقلا بحي : ينعي مهب

 ؟ال وأ مهعم نوکیا ؟نوكي نم عم
 هلو  ةميظع ةمعن ؛ةّماَيقلا مْوَي بح ْنَم ّعَم هوم |» :ِديَِك يبنلا لاقف

 ‹ثيدحلا نم ةعطقلا هذه هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ىور دقو  دمحلا

 لاق .«تببخأ ْنَم َّعَم ن١ : هلوسرو هللا بحب لجرل لاق ةا لوسرلا نأ

 . ''”(مهعم نوكأ نأ وجْرأو رمعو ركب ابأو اي هللا لوسر ٌبحأ انأف» : سنأ

 الب هللا لوسر ةبحم ىلع - لجو زع - هللا دهشت نحن اضيأ اذكهو

 نأ هللا لأسنو «مهدعب نم ىدهلا ةمئأو «هتباحصو «نيدشارلا هئافلخو

 و رادو

 ؛ هلَّمَع هب رصف ْنِإو مهعم راص اًموق ٌبحأ اذإ هلأ ؛ناسنإلل ىرشب هذه

 ضوح نم نوبرشيو ءرشحلا يف مهعم هللا هعّمجيو ةنجلا يف مهعم نوكي

 مهعم نوكي امبر هّنِإف ةَرَفَكلا بحأ نم نأ امك . . اذكهو ءاًعيمج ةي لوسرلا

 . بونذلا رئابك نم نوكت دق لب «مارح نيرفاكلا ةبحم َنأل_هللاب ذايعلاو-
 اوّدبأ امهم هلٌءادعأ مهنأ ملعي نأو «راّقكلا هركي نأ ملسملا ىلع بجاولاف

 مهسفنأ ةحلصمل الإ كيلإ اوبّرقتي نل مهنإف ؛ةبحملاو ةدوملاو ةقادصلا نم

 ناك نإ .ديعب ءيش اذهف كتحلصمل كيلإ اوبّرقتي ر نأ اّمأ ًاضيأ كترضمو

 مقر باطخلا نب رمع بقانم باب هلك يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 ,.( )0 مقر بحأ نم عم ءرملا باب «ةلصلاو ربلا باتك .ملسمو 848



 | ةبوتلا باب
E E Eدس9 اال ا  

 انل رافكلا ةبحم نيب عمجن نأ نكميف ؛رانلاو ءاملا نيب عمجن نأ نكمي

 أُم امال مي : لاق ًءادعأ مهاّمس ىلاعت هللا نأل ؛انل مهتوادعو

 هَلَب اًَدَع ناک م ¥: لجو زعلاقو«[١ :ةدحتمملا] مايرا كردو ىِوُدَع

 .[۹۸ :ةرقبلا]# َنِيِرفَكَلل ودع هللا تق َلدَكَيِمَو لير ول شرو ورڪ کمو
 ال هنإف رفاک لکو Es هل ودع هللا نإف رفاك لكف

 ظ .رشلا الإ انل رمضُي

 امهمو تسع دو دوس ا وسو يع يسيرا

 اود اك نما لآ أَي : ىلاعت لاق . كُودع هئآ ملعاف كيلإ هبقت ن
 -يبنلا اهلَّصأ ةدعاق هذه نم ذخأن اَذِإ ء[١ :ةنحتمملا] مايو َُكَوُدَعَو ىْوُدَع

 نأ يخأ اي كيلعف ''”(ّبحأ ْنَم عم ٌءرملا» : يهو الأ - مالسلاو ةالصلا هيلع

 هتباحصو «نيدشاَدلا هئافلخو ءهلوسرو «ىلاعت هللا ةبحم ىلع كبلق دشت

 . مهعم نوكتل ؛مهدعب نم ىدهلا ةمئأو «ماركلا

 . قفوملا هللاو . همّركو هّنمب كلذ انل قٌّقحي نأ هللا لأسن
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 نأ - ُهْنَع هللا يضر  ٌيرْدُخلا نائس نب كلاَم نب ٍدْعَس دعس يبا ْنَعَو- ٠

 لاَسف ءاّسْفن َنيعْسِتَو ةعْسِت لتق ٌلُجر مكلُيق ناك ْنَمْيِف ناك» :لاق هب هللا يبن

 0 د مقر هللا يف بحلا ةمالع باب «بدألا باتك .يراخبلا هج رخأ )010(

 4٠((. ) مقر « بحأ نم م ءرملا باب «ةلصلاو ربلا باتك
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 له مّلغأ ْنَع لاس ّمُك ءةئام هب َلّمَكف هلتقف ءال :لاقف ؟ٍةبْوَ ْنِم هَل ْلَهف ءاَسْفَن

 :لاقف ؟ٍةَبْوَن ْنِم ُهَلْلَهف ءسُفن ةكام لتق ُهّنِإ :َلاَقف مِلاَع ٍلُجَر ىلع ٌلُدَف ءضزألا

 اَسان اهب َّنإف ءاَذَكَو اَذك ٍضْرأ ىلإ قلطنا ؟ةبوتلا َنْيِبو ُهَنْيَب َلوُحَي ْنَمو .ْمَكْن
 يوس ضا اًهّنِإف كضزأ ىلإ ْعِجْرَت آلَو مُهَعَم هللا ٍدْبُعاف  ىَلاَعَت هللا نوُدُيْعَي
 ةَمْحَّولا ةكئالَم هيف ْتَمَّصَتْخاِف ءُتْؤَملا ُهاَنأ ٌقيرّطلا َفَصْن اَذِإ ىَنَح قلطناف

 ءىلاعت هللا ىلإ هبّلقب البقُم اَبْياَن ًءاج :ٍةمْحَرلا ةكئالم ثلاقف .ٍباَّذَعلا ةَكَئالَمو

 ّيِمَدَآ ِةَروُص يف كَم ْمُهاَناَف طق اًوْيَخ ُلَمْعَي ْمَل هنإ :باذعلا ةكئالم ثلاقو .

 ىذا ناك اًمهتّيأ ىّلإف ِنْيَضْرألا ّنْيَب ام اوُسْيِق :لاقف  اًمَكَح يأ  ْمُهْنْيَب ُهولَعَجف

 ةكئالم ةتضبقف ءَداَرَأ يتلا ضزألا ىلإ ئّنْدأ ُهوُدَحَوَف اوُساَقَف هَل وهف

 .[هيلع قفتم] .“'”«ةمخّرلا
 َلِعُجف ءِرْبِشِب برقأ ةّحِلاّصلا ٍةَيرَقلا ىلإ َناكف» :حيحصلا يف ةياور يفو

 ,يِدَعابت ْنأ هذه ىلإ ىَلاَعَت هللا ئَحوآف» :حيحصلا يف ةياور يفو هاَهِلْهأ ْنِم
 ٍرْبشب َبرقأ هذه ىلإ ُهوُدَجوف هامُهْنْيَب اَم اوُسيق :لاقو ءيِبّرقت ْنأ هذه ىلإو
 .ءاهوخن هِرْدَصِب ىانف» :ةياور يفو .«ةل َرِفّغَف

 حرشلا
 نانس نب كلام نب دعس ٍديعس يبأ نع - هللا همحر  فلؤملا لقن

 مكلبق ناك نميف ناك :لاق ةي يبنلا َّنأ  هنع ىلاعت هللا يضر  ّيردخلا
 ضرألا لهأ ملعأ نع لأسو مدن هنإ مث ءاّسفن نيعستو ةعست لتق لجر

 .ملسمو )9021١( مقر )0٤(« مقر باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا هجرخأ 2000(

 ,.() مقر .هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت لوبق باب «ةبوتلا باتك



 CD ةبوتلا باب

 - اًدباع ينعي - بهار وه اذإف «لجَر ىلع لدف ؟ةبوت نم هل له :هلأسي

 هل لوف اكن ر لك اب اف ع سل نگر

 بضخف !ةبوت كل سيل :لاقو بنذلا اذه بهاّولا مظعتساف ؟ةبوت نم

 لهأ ملعأ نع لأس هنإ مث «سفن ةئام هب متأف ؛ بهاّرلا لتقو جعزناو لجّرلا

 ؟ةبوت نم هل ْلَهف سفن ةئام لتق ُهَّنِإ : هل لاقف ملاع لجر ىلع لذف ءضرألا

 نكلو «حوتفم ةبوتلا باب !؟ةبوتلا نيبو هنيب لوحي يذلا نمو «!معن :لاق
 ناك يتلا ضرألاو . هللا نودبعي اًموق اهيف نإف ؛ ةّينالفلا ةيرقلا ىلإ بهذا

 هذه ىلإ هنيدب رجاهي نأ ملاعلا اذه هرمأف رفك راد - ملعأ هللاو  اهنأك اهيف

 هنيدب اًرجاهم اًمدان اًبئات جرخف «- ىلاعتو هناحبس هللا اهيف دبعي يتلا ةيرقلا
 فَصتْنُم يفو . لجو زع هللا نودبعي نيذلا موقلا اهيف يتلا ضرألا ىلإ

 نأل ؛باذعلا ةكئالمو ةمُحلا ٌةَكْبَالَم هيف ُتَمَصَيْخاِف «ُتوّملا ٌهاتأ قيرّطلا
 هحور ضبقت نمؤملاو «باذعلا ةكئالم هحور ضبقتهللاب ذايعلاو  رفاكلا

 طق اًريخ لمعي مل هنإ : لوقت باذعلا ةكئالم ؛اومصتخاف «ةمحّرلا ةكئالم
 مدان ءاجو بات هّلِإ :لوقت ةمحّرلا ةكئالمو .اًريخ لمع ام هتبوت دعب : يأ

 : لاقف «مهنيب مكحيل اكلم ئهيلإ هللا ثعبف ؛ةموصخ امهنيب لصحف ءاّبئات
 . اهلهأ نم وهف ينعي ؛هل وهف برقأ ناك امهتيأ ىلإف نيضرألا َنْيِب اَم اوّسْيق

 ناك ْنِإو «هحور ضبقت باذعلا ةكئالمف هيلإ برقأ رفكلا ضرأ تناك نإ

 . هحور ضبقت ةمحكلا ةكئالمف برقأ ناميإلا دلب ىلإ

 برقأ- ناميإلا دلب يهو اهيلإ هجتا يتلا دلبلا اذإف ؛امهنيب ام اوساقف

 . ةمحّلا ةكئالم ٌهْئِضَبَقَف  ةبيرق ةفاسم  ربش وحنب اهنم رجاه يتلا دلبلا نم
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 ا : ةريثك دئاوف ىلع ليلد اذه يفف

 لبقي  ىلاعت هللا نإف بات مث اًدمع اًناسنإ لتق اذإ لتاقلا نأ :اهنم

 وي كرش نأ رِفْمي ال هلآ َّنِإ # : ىلاعت هلوق هللا باتك يف كلذ ٌليلدو «هتبوت

 هللا نإف ؛كرشلا نود ام ينعي 0144 :ءاسنلا] € اك نَمِل كلذ ود ام ريو

 . ءاش اذإ هرفغي ىلاعت

 . ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلا اذهو

 ؛ةبوت هل سيل لتاقلا نأ_امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع ركذو

 ارك ُدَّنَهَج ۇر ادعم گُم لشق نمَو » : لوقي هللا َّنأل
 .[۹۳ :ءاسنلا] «اًميِظَعاَباَدَع مل َّدَعَأَو مكمل و هلع هللا بسضع و اَبيف

 - سابع نبا نع يور امو «قحلا وه روهمجلا هيلإ بهذ ام نكلو

 ةبسنلاب ةبوت هل سيل هلأ ىلع لمحُي نأ نكمي هنإف  امهنع هللا يضر
 : قوقح ةئالث هيف قلعت لتق اذإ لتاقلا َّنأل كلذو ؛لوتقملل

 .لوتقملا ءايلوأل : ثلاثلاو «لوتقملل : يناثلاو هلل : لوألا ٌقحلا

 : ىلاعت هللا لوقل «ةبوّتلاب هرفغي ىلاعت هللا نأ ٌكش الف ؛هللا نح امأ

 رعب هللا نل هلأ ةَ نو أوطَسْفَن ال همنا لع وفرش َنيِذلأ ىداَبعي لف # »
 000 اا .[07 : رمزلا] 4من اعيِمج بودل

 سقتلا َنوُلُمَي الو راء اهن هلا عم توی ال َنيِدَلاَو# : ىلاعت هلوقلو

 . هَل ْفَعدحي (©) اَماَنأ قا كلذ لمف سو توني الو يحلب الإ ہا مح بل
  oسمس © المك ليو ماو بات نم الإ 9€ انام ویو دلو ٍةَمدِيِقْلا موب بالا مرا ل ےس ےس ےس ےس ےس ےس کک ےس 0 0 رع 5 ل حاسس 0 ص ےک م “م

tc )ذك للا ېی ص يا 24 2  

 574-7/١[. :ناقرفلا] # ٍتدَنَسَح َمهِتاَعَس هلل لد كلو أف احلم



 GD ةبوتلا باب

 هنأل ؛هقح هيلإ يدؤت الو هعفنت ال لتاقلا ةبوت َّنِإف ؛لوتقملا ٌقح امأو

 يذلا وه اذهف ؛همد نم َورَبَتلا وأ «هلالحتسا ىلإ لوصولا نكمي الو «تام

 . امهنيب ٌلِصْمي هللاف ةمايقلا موي ناك اذإو بات لَو لتاقلا هب اًبَلاَطُم ىقبي

 هسْفن مّلسُي ىتح ؛لتاقلا ةبوت حصن ال اهّنإف ؛لوتقملا ءايلوأ ٌنح امأو
 نإ «مكيديأ نيب انأو «لتاقلا انأ : لوقيو «لتقلاب رقي م

 هللا ىلإ بات اذإف ءاوُحمسا متئش إو «ةيّدلا وذ متئش : نإو ينولثقا مكتش

 نيبو هني اربد خيبت ا هتثرول ينعي  لوتقملا ءايلوأل ُهّسْفَن مَّلسو

 . ةمايقلا موي هللا ىلإ هيف مكحلا نوكي لوتقملا

% 3 3% 

 ١ - هنع هللا يضر بفك َدْياق ناكو ءِكلاَم نب بغك ِنب هللا ٍدبَع ْنَعَو -

 ُثَّدَحُت - ُهْنَع هللا ّيِضَر - ِكلاَم ّنِب َبْعَك ٌتْعمَس :لأق ءيمَع نيج هيِنِب نم

 فّلختأ ْمَل :ٌبغَك لاق .َكْوْبَن ٍةَوْرَغ ْيِف لي هللا لؤُسَر ْنَع َفّلْخَت َنِيِج هِثيِدَب
 ُتْفَلَخَت ْدَق ينا َرْيَغ ءَكْوُيَت ٍةَوْرَغ يف آلإ طق اَهاَرُع ٍةَوْرَغ يف ي هللا ٍلْوُسَر ْنَع نه همس ا” هب ©

 2 شا ٌُلْوُسَر َجَرْخ اَمْنِإ ,ُهْنَع َفّلْخَت َدَحَأ ْبَتاَعُم ْمَلَو ِرْذَب ٍةَوُرَغ يف
 ْمِهْوُدَع َنْيَبَو مُهْنْيَب - ىَلاَعَت - ها َعَمَج ىَّنَح ٍشِئَرَق َرْيِع َنُْدْيِرُي َنْوُمِلْسُملاَو
 ىَلَع اَنَقَنْأَوَن َنْيِح ِةَّبَقَعلا َةَلَْل هلك هللا ٍلْوُسَر َعَم تدهش ذقلَو .ٍداَعْيِم ٍرْيْغ ىلع
 اهم سالا يق رك ند تاك نإ ردَب هشم اهب يِ نأ أ امو مالل

٠ E A SS 6 ٠ E ھے © هلا <o o دس م 8 E 

 مل ينأ كؤُبت ةَوزغ يف دك هللا لوسَر نع تفلخت نيج يربخ نم ناكو



 نيحلاصلا ضاير حرش | ١
 ا ا ا مم

 هللا ُلْوُسَر اَهْأَرَعَف ,ُةوُرَغلا كلِ تناك ْىَّنَح اَهِرْيَغِب ىَرَو 9إ ةَوْرغ ُكْيِرُي سهم 2

 اريك اَدَدَع َلَبَقَتْساَو ءاَرافَمَو اَدْيِعَب اًرْفَس َلَبقَتْساَو ءِدِيِدَش ٌرَح ْيِف هلك

 ُدْيِرُث) ظفاح بانك ْمُهْعَمْحَي الو ٌرْيِثَك هللا ٍلْوُسَر َعَم َنْوُمِلْسُملاَو ُدْيِرُي
 َكِلَذ َّنأ َّنَظ الإ َبيَْغَتَي ْنَأ َدْيِرُم ٌلُجِر َلَقف :ٌبْعَك َلاَق (َناَوْيَدلا َكِلَِ

 كلي لي منا لؤ اَوَعَو هللا نِي يخ هيف لِي مل ام هپ فخ
 ثلا ُلْوُسَر َرّهَجَتَف ,'اَعْصَأ اًهْيَلِإ اًنأف ُلالّظلاَو ٌراَمَّثلا ِتَباَط َنْيِح َةَوُرَغلا

 ضقأ ْمَلَو ٌعحْرَأف َهَعَم َرَهَجَتَأ يكل ودعا ٌتَقْفطَو ُهَعَم نؤُملْسُملاو

 نب ئَداََتَي نري مَ تد رآ ْأَذِإ كلذ ىَلَع ر ٌرِدأَق أنأ :ئسفن ْيِف ُلْوَقَأَو ءاًنيَش نش

 ُهَعَم َنْوُمِلْسُملاَو اًيِدْأَغ لَك هللا ُلْوُسَر َحَبْصأف دلا ساّنلاِب ٌرَمَتْسا ْىَّنَح

 ْلَزَي ْمَلَف ءائيش ضف ْمَلَو ُتْعِجَرْف ُتْوَدَغ ّمُث .اًنْيَش ْيِزَأَهَج نم ٍضقأ ملو
 مُهكرذأف َلِحَتْرَأ نأ ٌتْفَمَهَف ."وْرَلا َطَراَفَتَو اوُعَرْسَأ ْىَّنَح ْيِب ىَداَمَتَي

 دعب سالا يف ُتْجَرَخ ا ُتِْفَطَف ءِ كلذ رَدقُيْمَل َمُك تلف ْيِنَتِنَ ايف

 اًصْوُمْغَم الُجَر الإ ٌةَوْسُأ ْيِل ىَرأ آل يآ ٰيِنُنْرخَي هلك هللا ٍلوُسَر جؤرُخ
 يِنْرُكْدَي ْمَلَو ءِءاَفَعُصلا َنِم ىَناَعَت هللا َرَذَع نمم الُجَر ؤا ءقاقثلا يف ِهْيَلَ
 ام :كوبتب موقلا يف سلاح َوُهَو َلاَقف «كْوُبَت ّعَلَب ْىَّنَح كي هللا ُلْوُسَر
 ُهَسَبَح ل هللا َلْوُسَر اي :ةّملس يِنَب نم ٌلُجر َلاَقَف ؟ِكلام ُنِب ُبعَك لعف

 . ليمأ يأ : رعضأ )010(

 .اوُقَبَسو ٌةاّرغلا َمّدقت يأ :ُوْرَقلا طّرافت (؟)



 DE ةبوتلا باب

 :- هنع هللا يقوم لج نإ 1 هَل َلأَقَف ."0هْيَفطِع يف ُنظّنلاو ُهاَدْوُي

 هللا ُلْوُسَر تكس هاَرْيَخ آلإ ِهْيَلَع اَنْمِلَع ْأَم للا َلْوُسَر أَي هللاو !َتَلَق أَم سْنِب

 لْوُسَر َلأَقَف .ُباَرَّسلا هب ُلْوُرَي ,''ااًضْيْيُم الُجَر َىَأَر َكِلَذ ىلَع َوُه انْيَبف .ك

 5 يذلا رايس ليصل اج تر ال ع هللا

 م ا” ي ا

EN E 0 OEمي  

 :َلْيق اّمَلف .يبأ نِ يار يِذ لڪ كب يَ نِت اغ هطْحَم نم ځڙُخا

 نأ ْمَل ينا تفرع ىَّنَح ؛لطأبلا يْنَع َحأَر اًمِدأَق َلَظَأ ذق ب شا َلْوُسَر َّنإ

 اَذإ َّنأَكَو ءاّمداق ي شا ُلْوُسَر َحَبْصَأَو ؛ةقذِص ُتْعَمِجَأَف اد ٍءيشب هئم

 َنْيِناَمَتَو اًعُضِب اوناَكَو ,ُهَل َنْوْفِلْحَيَو ِهْيلإ َنْوُوْوَتْعَ َنْوُقَلكُملا ُهَءاَج َكِلَذ

 ىلإ ْمُهَرْيَأَرَس َلكَوَو < هل َرَفْغَتْساَو ُهَعَيَأَبو .ْمُهَتَيِنَالَع ْمُهْنِم ليقف الجر
 E REO د ۰

 تعتبا ْنَق ْنَكَت ملأ ؟َكْفَلَخ اَم :يِل َلأَقف ءِهْيَدَيَنْيَب ٌتْسَلَح ْىَّنَح يشْمَآ تّنِحف
 ٍلْمَأ ْنِم َكِرْيَغ َدْنِع ُتْسَلَج وَ شاو ْيَنِإ ,للا َلْوُسَر اي كنف :لاق ؛رْيَع

 شاَو يكل الَدَج تئطغأ ذقل ؛رذځب هطَحس ْنِم ٌجْرْخأَس ْيْنَأ ُتْئَأَرَل اَيْنُدلا
 نا ّنَكِشْؤُيَل ْيَّنَع هب ئَضْرَت بِذَك َتْيِدَح َموَيلا َكْتْنَدَح نِي تمل و ٤ ر r كتك 5

 . هسابلو هسفئب هباجعإ إ ىلإ ةراشإ مالكلا يفو . هيبناج : هيفطع 0010

 . ضايبلا سبال :اًضيم الجر 5



(DS 

 وُجَرَأل ْينِإ هئف ّيَلَع دج قذص َتْيِدَح َكئثدَح ّْن ْنِإَو «ّيلَع َكُطْخْسُي

 نأ لو ا طق ُتْنَك م شاو ا َلَجَو رع هللا

 هلا ّيِضْقَي ىّنَحْمُكَف ءقَدَص ْدَقَف اَذَه اما» :لِلَك هللا لوس لاَقَف :لاق

 اًيْنذ َتْيْنَْذَأ َكاْنْمِلَع اَم هللاو :يل اوُناَفف ءةَملَس يِنَب نم ٌلاَجِر راسو «كئف

 َردَتعا ام لڳ هللا ٍلوُسَر ىلإ َترَدَتعا َنْوَكَت آل ْنأ يف َتْرَجَع ذقن هاَذَه لَ
 :َلاَق .َكَل هك شا ٍلْؤُسَر ٌناَفْغَتسا َكَبْنَذ َكِيِفاَك َنأَك دقف نْوُفنَخُملا ِهْيَنِإ
 َبّدكأف كي هللا ٍلْوُسَر ىَلِإ َعِجْرَأ ْنَأ ُثذزآ ىٌح ْيِنَنوُبْنْؤُي اوُلاَر أَم اوف
 © ست

 e ا ا هك ءيسفن

 ؟اَمُه ْنَم :ثلَق :َلاق كَل َلْيَق اَم َلْئِم اَمُهَل َلْيَقَو ,َتْلَق اَم َلْذِم لاق ِنآلُجَر

 يل اوُرَكَّذف :َلأَق ؟ّيِفقأَولا َةّيمُأ نب ُلكاِهَو ءٌيِرْمَعلا عْيِبُولا ُنِب َةَراَرُم :اوُلاق

 َلْوُسَر ْىَهْنَو .ْيِل اَمُهْوُركَذ َنْيِح :َلاق .ةوسأ امهيف اًرْدِب ادهش ذق ِنْيَلُجَر

 َنْبْنَتْجاف :َلأَق ,هْنَع َفّلَخَت ْنَم ِنْيَب نم ُةَمالَّتلا اها اَنِمْالَع ْنَع ي هللا

 يه امف ءضزألا ّيِسْفَن ْيِف ْيِل ْتَركَنَت ىَّنَح - اَنَل اوَُيَفَت :لاق ؤآ - َساّنلا
 َياَبِحاَص اًمآف .َةَلْيَل َنْيِسْمَح َكِلَذ ىّلَع انف ءفرْغَأ يتلا ٍضْرآلاب

 مْؤقلا ٌّبشَأ تكف انآ اَمَأَو ءِناَيِكْبَي اَمِهِتْوُيُب ْيِف اَدَعَقَو اناكَتْساَف

 قأوسألا يف ُفْوْطَأَو َنْيِمِلْسُملا َعَم ةآلّصلا دهشأف جرحا ُتْنَكف ءمُهَدَلْخَأَو

 َنْعَي ِهِسِلْجَم ْيف َقُهَو هْيَلَع ٌمُلَسأَف لكك للا َلْوُسَر ي یتآو ,دَحَأ ينُمُلَكُت الَو

 ْيَلَصَأ هُ ؟ال أ E :ئسفن يف ٌلْوُقأف ءةالّصلا
 م

 ُتفَتلا اَذِإَو «ّيَنِإ َرَظْن ْيِتالَّص ىَّلَع ُتْلَبْقَأ اِف ءَرَطْنلا ُهُقِراَسُأَو ُهْنِم 0



 ظ 02 ٠ ةبوتلا باب

 ىح ُتْئَشَم َنِيمِلْنُشلا ٍةَوْفَج ْنِ يلع كلذ َلأَط اَذإ ىّ < يْنَع ضَرْعَأ هون
 ّيَلإ سائلا ّبَحَأَو يّمَع نبا َوُهَو ؛ةَداَتَق يبا '''ِطْياَح َراَدِح زو

 e eek تقف السلا ّيَلَع دَر أم هئاوف ِهْيَلَع تلف

 ُتْرَّوَسَت يح وو ,ياَنْيَع ْتَضاَقَف .ُمّلغأ ُهُنْوُسَرَو هللا :َلاَقف ,ُةُتْدَشاَنف
 ماشلا لها ٍطْيَن ْنِم ٌّيِطَبْن اَذِإ ؛ٍةنْيِدَملا ٍقْؤُس يف ْيِشْمَأ اَنَأ اًنْيَبَف ءَراَدجلا

 قفف ؟ِكلاَم نب ٍبْعَك ىَلَع لدي ْنَم م لقي ٍةئْيرَملاب ةَ ماقطلاب مق نم

 ُتْنُكَو ْناَّسَع ِكِلَم ْنِم اَباَتِك ّيَلِإ َعفَدف ءينَءاَج ىح ّيَلِإ هَل َنْوُرْيِشُي سالا
 لَو َكاَفَح ْدَق َكَبِحاَص نأ اَنَغَلَب ْنَ ُهّنِإَف ؛ُدْعَب اَمآ :هئف اف ُهُتُأَرَقَف .اًبتاك

 :اهتأَرق َنْيِج تلف ءَكِساَوُن انب قَحلاف َةَعَيَضَم لَو ِناَوَه ٍراَدِب هللا َكلَعْجَي

 ْتَضَم اَذإ ىَّنَح ©"اَهُتْرَجَسَف َرْوُكَتلا اهب ُتْمَمَيَتَف ءِءالَبلا ْنِم اًضِئَآ ِهِذَهَو

 ْيِنْئِتاَي لك هللا ٍلْوُسَر ُلْوُسَر اَذإ "”يخّولا َتَبلَتْساَو َنْيِسْمْخلا َنم َنْوُعَبْر
 اَذاَم ْمَآ ءاَهقّلَطُأ :ُتْنُقَف َكَنََرْما َلِزَتْعَت نأ كْرُمأَي لك شا َلْوُسَر لإ :لاَقَف

 .َكِلَذ ٍلثمب ّيَبِحأَص ىلإ سَ هَهتَيَرْقَن الق اَهَلْرَمْعِإ ْلَب ل :َلاَق ؟ُلَعفَ

 ءرمألا اَذَه ْيف ها ّيضقَي ْىَنَح < ْمُهَدْنِع ْيِنْوُكف ِكِلْمَآِب ْيقَحلا :يِتآَرْمِإل تلق

 لاله َّنِإ هللا َلْوُسَر أَي :ُهَل ْتَلأَقَف ي هللا َلْوُسَر َةّيَمَأ ِنْب ٍلاله َةَآَرْما تَءأَحَف

 ال ْنكَلَو ل :َلاَق ؟ةَمُدْخَأ ْنأ ُهَرْكَت لهف ٌمِداَخ ُهَل َسْيَل ٌعْيأَض ٌحْيَش ةّيَمَأ َنْئا

 .ناتسملا : طئاحلا )١(

 .أطبأ :يحولا ثبلتسا (۳)
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 ْنْدُم یکن لار ام اَم ِهلاَوَو ءءيش ىلإ ةَكَرَح نم هب اَم هللاو هْنِإ :ْتَلأَقَف .كّنَيَرَقَي

 تنْذأَتسا ؤل :يِلْمآ ضْعَب يل َلاقف اذه هبوب ىلإ ناك ام ءرفآ ن ناک
  o asس 9

 :ُتْلُقَف ؟ُهَمِدحَت ْنَأ ةّيمأ نب لاله ةأرمال َنِذأ دقق ,كتأرما يف هيَ هللا لْؤُسَر

 اَذإ ب هللا ٌلْوُسَر ُلْوقَي اَذاَم ْيِنِئِرْدُي اَمَو لك هللا َلْوُسَر اًهْيِف ُنِذأَتْمَأ آل

 َنوُسْمْخ اَنَل َلُمَكَف ءٍلاَيِل َرشَع كلذب تبل !ٌتاش ُلُجَر انَأَو اًهيِف ٌةتْنَزأَتْسا

 اَنِتْوُمُي ْنم ِتْيَئ ب رهط ىلع ةي َنْيِسْمَح َحاَبَص رْجفلا ٌةالَص ُتْيَلَص م

 ْيِسْفَن يلع ْتَقاَض دق ءاَنِم ىَلاَعَت هللا َرَكَذ يتلا ٍلاَحلا ىّلع َسِلأَج انآ اًنئَبف
 عل ىَلَع ئفؤأ خِراَص َتْوَّص تغمس ْتَبْحَر ام ضزألا يلع

 نق هَ ُتفَرَعَو ءاًدِحاَس ُتْرَرَخَف « ْرِشْيَأ ِكِلاَم نب بفك اَي :ِهِتْوَص ىلغأب ُلْوَقَي 0 هنآ
 ص م رص

 ّنْيح انيلع - لجو َّنع - هللا ةَ سالا كب هلا ُلْوُسَو َنَذف .ٌحَرف َءاَج

 نؤُرُشَيُم ّىَبِحْأَص لبق َبَمّدَف ءانَنْوُرْشَيُت ُساَّنلا َبَمَّدَق رُجَفلا َةالَص ىَّلَص

 ,لَبَجلا ىَلَع ْئفؤَأَو ْيِلَبق َمَلسَأ ْنِم 8 ىَعَسَو ءاسّرف ّيلإ لُجَر ضكَرَو

 ْيِنُرْسَيي ُهَنْوَص ُتْعِمَس ْيِذَّلا يِنَءاَج اًملف ,سّرفلا ّنِم َعَرْسَأ 5 َناكَو
 و م

 ءنئموتد اَمُهَرْيْغ َكِلْمَأ اَم ام هللا و .هتَراشِوب ُةاَّنِإ اَمُهُتْوَسَكَف ّيَب ۇئ هل ثغر

 o ر 0

 ُنساَّنلا ينافي لَك هللا َلْؤُس ُمّماَتأ

0 
 ص

 و
 - تقلطم

 ُتَقَلَطْناَو اَمُهَتْسِبَلف نيبو ُتْرَحَتْساَو

 ىَتَح َكْيَلَع هللا ةّبْؤت َكَنهَتِل :يِل َنْوُلْوقَيَو ٍةَبْؤَتلاب يِنَنوُكْنِهُي 9 اًجْؤف

 )١( علس لبج ىلع دعص :علس ىلع ىفوأ .
  (۲).دصقأ :ممأتأ
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 نب ةَحْلَط َماَقَف ءُساَّنلا ُهَلْوَح َسِلأَج ةي هللا ُلْوُسَر اًذإف ءَدِجْسَملا ٌتْلْخَد

 َماَق اَم ِللاَو ءيِنََنَهَو يِنَحفأَص ئَّنَح لوهي - ُهْنَع ُهللا يضر هللا ٍدْيَب
 امله :ٌبْعَك لاق .ةَحَلَطل اَماَسْنَي آل ٌبْعَك َنأَكف ُهْرْيَغ َنْيِرِحاَهُملا َّنم ٌلُجَر

 ٍرْيَخِب نِشْبَأ :روذُسلا ّنِم ُهُهْجَو قربي َوُهَو لاق لَك هللا ٍلوُسَر ىَلَع ُتْمَّلَس

 ؟هللا ٍدّنِع ْنِم ْمَأ هللا َلْوُسَر اَي َكِدْنِع ْنِمآ :ُتْلُقَف ,كمأ َكْنَدَلَو ْذُم َكِئَلَع َنَم ٍمْوَي

 راسا رس اَّذِإ هك هللا ُلْوُسَر َناَكَو - لجو ّنع - هللا دنع ْنِم لب .ال :لاق
 َنْيَب ُتْسَلَج اًمّلف ُهْنِم َكِلَذ ٌفِرْغَن اّنُكَو ِرَمَف ٌةَعطق ُهَهْجَو ناك ىَّتَح ُهُهْجَو
 یو َلْوُسَر اي :ُتَلق ِهْئَدَي
 َكَل ْيَخ َوُهَف َكِلاَم َضْعَب َكْيَلَع ْكِسْمَأ لكك شا ُلْوُسَر َلاَقَف .هِلْؤُسَر ىلإ
 نا :ُتْلُقَو نَبْيَخِب يِذّلا يمُهَس ُكِسْمَآ يّنِإ :ُتْلُقف
 ُتْمِلَع اَم هللاوف ,تْيقَي اَم اقذص لإ ت ا َيِتَبْوَت َّنِإو ءقدصلاب يناَجنا
 َكِلَذ ُتْوَكَّذ ُدْنُم ِثْيْدَحلا قذص يف  ىَلاَعَت - هللا ''”ةالْبآ َنْيِمِلْسُملا َنِم اَدَحَأ

 اًميِف - ىَناَعَت هللا َيِنَظَفْحَي ْنَأ وُجْرأل يْنِإَو اذه يِمْوَي ىلإ ا للا ٍلْوُسَرِ
 راصضألاو تيرجدهملاو يب ىلا للا بات دقو :یلاَعَت ثا لزناف :لاق ءّيقَب

 افا 9 دست كوت ویا :ْعَلَم ىَّمَح 4ةرسملا ةا مولا أ تذل
 اورو هلل وهنأ » :ُعَلَب یك 4« تبحر امي سرلا مولع تقاس ا5 ی وفرح تل
 ْنم َىَلَع هللا َمَعْنَأ ام هللاو :ٌبعك لاق 114 - 1١7 :ةبوتلا] 4 تقلا
 هللا َلْؤُسَر ْيِقْدِص ْنِم ْيِسْفَن ْيِف مظعأ مالئسإلل هللا يِناَدَه ْذِإ َدعَب طق ٍةَمْعِ

 )١( هيلع معنأ :ىنعمب انه : هللا هالبأ .
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 َنْيِذَلِل لاق ىَلاَعَت هللا ّنِإ ؛اوُبَدَك َنْيِذّلا كَلَه اَمَك َكّلْهآَف ُهّتْئَذَك َنْوُكَأ ال نَا للك

 لاب َنوُمِلْحَيَس » :ىلاعت هلا َلاَقَف ءِدَحأل َلاَق اَم وش ّيْحَولا لَنا َنْيِح اوُبَذَك

 ج گج وام جی می متع طغت متع تع اورم مول قا اتل ڪک
 يأ جب كر تع اورد نايك مَع بع اَوَصَرِل كحل ومل ©9 توي سخي ناك اب

 .[45 96 :ةبوتلا] «تيِقِسَمْلأ موَمْلَأ نع َّضَرَي

 د ار د وو وسوم :ٌبْعَك َلاَق

 انَرْمَأ لي كلا ُلْوُسَر آَجْرَأَو هَل َرَفْغَتْساَو ْمُهَعَياَبف ل اوُقَلَح َنْدِح 46 هللا
 ر ر سب

 تلا كَل لرو :ىلاَعَت هللا َلاَق ؛َكِلَّذِب هيف  ىلاعت هللا ئضَق ىَّتَح

00 

 ُهُفْيِلْخَت َوُه اَمْنِإَو ءوُرَقلا نَع اَنَقّلْخَت اَنْفّلُخ امم َرَكَذ ْيِذَّلا َسْئَنَو افلح

 . هيلع ٌقفَنُم .ُهْنِم َلِبَقف ِهْيَلِإ َرَدَعاَو هَل َفَلَح نّمَع اَنَرَْأ ُهواَجْرَِو اَناَنإ

 َناكَو ءِسْئِمْخلا ّمْوَي كوُبَت ٍةَوْرَغ يف َجَرَخ هك ّيِبّْنلا َّنأ» :ِةَياَوِر ْيِفَو

 ظ .ٍسْيْمَخلا ّمْوَي َجُرْخَي ْنأ بِحُي

 اََب َمِدَق اًذإف ءىّحُضلا يف اراه نا تاور يفَو

 حرضلا

 تناكو كو ةورغ نعل ودق ةصق يف «كلام نب بعك ثيدح اذه

 ( . ةرجهلا نم ةعساتلا ةنّسلا يف كوبت ةوزغ

  (N)مقر « كلام نب بعك ثيدح باب ‹يزاغملا باتک «يراخبلا ةا (€41۸)»



 -- MD ةبوتلا باب
 ا ال 10127711 1117171 ص س س ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ دو تس

 . نوعمجي مهنأ ُهَعَلَب نيح ىراصتلا نيد ىلع مهو مورلا ةي ٌنبنلا ازغ
 ا و ازغف هل.

 ٍتباط نيح ٌرححلا مايأ يف ةوزغلا هذه تناكو . عجرف اودع ري ملو اًديك رت
 نع نوقفانملا فّلختف «ةرخآلا ىلع ايندلا نوحي نوقفانملا راصو رامثلا

 فشلا مهيلع تدعبو ءرمتلاو بطرلاو لّظلا ىلإ اوأجلو ةوزغلا هذه
 ا الار

 مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلا عم اوجرخ مهنإف «صّلخلا َنونمؤملا امأ
 . رامثلا ُبيط الو ةّقشلا دعب مهمزع ني ملو -

 اب كورت رغ نع بنادق ع هللا يفر د كلام نب عك ذأ الإ

 هللا لوسر ْنَع فّلخت ام هنإ» :لاق اذهلو «صّلُلا نينمؤملا نم وهو «رذع
 - بعك اهيف كراش دق ايب لوسرلا ٍتاوزغ لك «طق اًهازغ ةوزغ نع هل
 ا هنع هللا يضر

 نم جرخ - مالسلاو ةالصلا هيلع علا آل «هریغو ٌبعك اهيف فّلخت

 رشع ةعضبو ةئامثالث الإ هعم جرخي مل كلذلو ءلاتقلا ٌديري ال ةنيدملا

 اة .شیرقل اربع اوذخأي نأ نوديري اوناك مهنأل ؛ طقف الجر

 | ظ . ةنيدملاب ُُمَّتو ةكم ديرت ماشلا نم ثمدق

 ريعلا هذه لبقتسي نأ لجأ نم  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا جرخف
 مهرايد نم هباحصأو ةي يبنلا اوجرخأ ةكم لهأ َّنأل كلذو ءاهذخأيو

 1 ٌلحيو_مالسلاو ةالصلا هيلع - ّيبنلل ةمينغ مهلاومأ تناك اذهلف ؛ مهلاومأو

 «هباحصأو ةي هللا لوسر نم ٌناودع كلذ يف سيلو ءاهذخأيل جرخي نأ هل
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 . مهّقح ضعبل ذخأ اذه لب

 الإ مهعم سيل الجر رشع ةعضبو ةئامثالث يف ايب لوسرلا جرخ
 عمج هللا ّنكلو «ليلق ُددَعلاو ةَّدَع مهعم سيلو ؛ طقف ناسّرفو اًريعب نوعبس

 . لجو رع دارأ ام هللا ذيل داعيم ريغ ىلع مهّودع نيبو مهنيب

 ؛ ريعلا ذخأيل هيلإ جرح كك ئبنلا نأ_رّيعلا ٌدئاق وهو -نايفس وبأ عمسف

 يأ - مهدجنتسي اخراص شيرق ىلإ لسرأو لحاَّسلا ىلإ هرْيَس نع لّدعف

 .رّيعلا اوذقنأ اوُّمله :لوقيو  مهثيغتسي

 نيب اميف اهؤافرشو اهؤامعزو اهؤاربك حَرَحو .شيرق تعمتجاف

 . لجر فلأ ىلإ ةئامعست

 سالا 6 رو ارطب # مهرايد نم اوجرخ ريض نو وجر

 ا ٤١[. :لافنألا] لآ لیس نع تودي

 مهنيب اميف اوعجارت تَجَن َرْيِعلا نأ اوملعو قيرّطلا ءانثأ يف اوناك اّملو
 ىتح عجرن ال هللاو : لهجوبأ لاقف ؟لاتقللو انل امف ,ثجن ريعلا :اولاقو

 «ماعطلا معطتو «رومخلا ىقسنو «روزجلا ُرحنن اّنالث اهيف ميقنف اًردب مدقن

 !اًدبأ اننوباهي نولازي الف برعلا انب عمستو

 تراص - هلل دمحلا - نكلو ءارخفو ارابكتساو اًرْطَي ءاولاق اذكه

 اوقتلا امل ءاهّلثم برعلا ِقْذَي مل يتلا ءاركّلا ةميزهلاب مهب ٌثَّدحتت برعلا
 نم ةيناثلا ةنّسلا يف ناضمر يف كلذ ناكو  مالسلاو ةالصلا هيلع  ّيبنلاب

 لا لجو ع هللا ىحوأف 0 ( هنم رع عباّسلا مويلا يف .ةرجهلا

 اررفک تريلا بوف يف ىقَلأَس اوما تل اونم ُْكَمَم یا ٭ : ةكئالملا
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 يف بعلا ٌءاقلإو نينمؤملل تيبثت ةيآلا يف !رظنا ء[١٠ : لافنالا] 4تسعرلا

 بولت جادبعر !؟لاحلا هذه يف رصّنلا برقأ امف ءاورفك نيذلا بولق

 . نينمؤملا بولق يف تابثو «ءادعألا

 ا ا دي د ع دي يب :مؤملا هللا تّبف
2 ° 

 4 ناب لڪ ٽم ا رضاو قاتلا قوف ارضا هناحبس هللا لاق

 نيس وا سيما

 الجر نيعبس اولتقف «مهيف نودلجي دمحلا هلو  نوملسملا ٌلعجف

 نم مهلك اولتف نيذلا «مهفارطأ نم اوسيلاولتق نيذلاو الجر نيعبس اورسأو

 بخس َنوُبَحْسُي الجر نورشعو ٌةعبرأ مهنم خاو «مهئاربكو مهديدانص

 :ةدماه ًثثج ٍبيلقلا يف اوقلأ ىتح ويحس « ردن, تلق نم ابيل يفاوُثلاو
 ءنالف نبا نالف اي : مهل لاقو  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا مهيلع فقوو

Eينإف ؟اًَح مكبر َدَعَو ام متدجر له  

 EY :اولاقف .اًمح يبرر يندعو ام ثدجو

 ؛ 77 (نوبيجُي ال مهنكلو «مهنم ٌلوقأ امل عمسأب مثنأ ام هللاو" : : لاق ؟اوفّيج

 E «ةمعن-دمحلا هللو_هذهو «ىنم مهنأل

 ةافانتركذ املك

 )١( مقر «ربقلا باذع يف ءاج ام باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )1710(,

 مقر «لهج يبأ لتق باب .يزاغملا باتكو )915”5. ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۰

  (۳۹۸۱رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب «ةنجلا باتك .ملسمو

.(YAYO (YAYÊ ۳۸۷۲)مقر « هم ذوعتلاو ربقلا باذع تابثإو هيلع› 
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 « نامل قتلا موي نارمل موي 9 مويلا اذه هللا و هللا صل

 ٤١[. :لافنألا]

 هللا ةردق ىلإ رظناو . اًميظع اًقيرفت لطابلاو ٌّقحلا هيف هللا قرف مويلا اذه
 وحن ىلع الجر ٌرشع ةعضبو لجر ةئامثالث ّرصتنا «مويلا اذه يف لجو رع
 نم ليلق ٌددع الإ مهعم سيل ءالؤهو «ىوقأو ةَّدع مهنم لمكأ لجر فلأ
 اا واما مقر ل قازا اذإ لبر رع الا رص ن «ليخلاو بألا

 مكدنع سيل 4 لوا مت ارو هنأ كرش دقو هلا راثشا اذه نلإو

 نوفلسملا ناك امل و : نارمع لآ] € نوک ند مکمل ل وقتا ءيش

 بجعأف ؛فيقثو نزاوه مهمامأو اًملآ َرَشَع ينئاب اوجرخو ةّكم اوحتف نيح

 فالآ ةثالث مهبلغف ةّلق نع مويلا َبَلْغُ نل :اولاقو مهترثكب نوملسملا

 مهنأل ؛ِدِكك ٌئبنلا ةدايقب ٍلجر َفلأ رشع ينثا اوبلغ .لجر ةئام ٌسسمخو

 دا لجو زعل رهارأل ءةّلق نع مويلا بّلْعُي نل : أولاق . مهترثكب اوبجعأ

 . مهعفنت نل مهترثك
 نم ي كشك ا : ىلاعت هللا لاق

 2 2 تجر امي ٌضْرْأْلا مڪج تاسو ايس ڪم

 .[؟0 :ةبوتلا] 4 ردم

 ؟ردب ٍلهأل لصح اذام نوردتأ

 .ىلكل تردغ دقن تكل : ام اولّمعا : مهل لاقو مهيلع هللا ملط

 . مَّدقم نمّشلا نأل .ةروفغم اهنإف ا لک

 ي يا ر بطاح نإ ىتح رک كل ت راض ولا هل



 52 ةبوتلا باب

 ّئبنلا دارأ امدنع ةكم لهأل هباتك يف لّصَح ام هنم لصح امل  هنع هللا يضر

 ىلإ  هنع هللا يضر - وه بتك حتفلا ةوزغ مهوزغي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 أ نب ٌبطاح َلسرأ . كلذ ىلع ُهَيبن عَلْطأ هللا ّنكلو «مهربخي ةكم لهأ
 لسرأف «يحولا قيرط نع كلذب ةَ ُنِبَنلا ربخأف 00

 ةضور ىّمست ةضور يف اهوقحل ىتح هعم ادحاوو بلاط ىب أ نب ّىلع

 الات هبا م ام: تلاقق ؟باتكلا نيا اها لا قر اه رکا اخ

 وأ هَنجرختل ؟باتكلا نيأ ءانبذك الو انْبَدك ام هللاو ؟باتكلا نيأ :اهل

 ةعتلب يبأ نب بطاح نم وه اذإف «هتجرخأ كلذ ثأر اًملف !؟كبايث نعزننل

 .هوذحأف ءشيرق ىلإ .
 ىلع هللا نم ةمعن اذه يف راصف «شيرق ىلإ لصي مل هنأ هلل ذمحلاو

 . هللا ةمعن نم لصح ام دارأ يذلا نأل «بطاح ىلعو َنيملسملا

 . رذتعاف ؟«اذهام «بطاحاي» : هل لاق وَ ّيبنلا ىلإ باتكلا اودراملف

 يبنلا هل لاق «يتفانملا اذه ىع برضأ ينعد « هللا لوُسَر اي : رمع لاقف

 ىلع علطا هللا لعل « كيردي امو ءاّردب دهش دق هنإ) : و تالا دع

 . ")(مكل ُترَفَع دقق «مثئش ام اوُلَمعا :لاقف رذب لآ

 . هنع هللا يضر ردب لهآ نم بطاح ناكو

 .ملسمو 17175(2)مقر ‹ حتفلا ةوزغ باب ‹يزاغملا باتك ‹«يراخببلا هجرخأ )010(

 بطاح ةصقو مهنع هللا يضر ردب لهأ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك

 .(1594)مقر «ةعتلب يبأ نبا
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Da 

 يف الإ «رمألا لّوأ يف تسيل اهنكل «بعك اهنع فّلخت هذه نأ ٌدهملاف

 هللا نكلو ءريعلل جرخ امنإو «لاتقل جرخي مل ةي ئبنلا نأل ؛لاحلا يناث

 مث .دمحلا هللو ًةكرابُم ةازغ تناكو «داعيم ريغ ىلع هّودع نيبو هنيب عمج
 مالسإلا ىلع ةي ّيبنلا اوعياب ثيح «ىنم يف ةبقعلا ةليل ةَ ّيبنلا هتعيب ركذ
 .ردب اهلدب يل نوكي نأ ٌبحأ ال يننإ :لاقو

 . ةميظع عيب اهنأل ؛ ةوزغ نم هيلإ ٌبحأ يه ينعي
 ةوزغلا نأل ؛اًركذ َرثكأ يأ ءاهنم سانلا يف َرَكْذَأ ردب تناك : لوقي نكل

 . ةعيبلا فالخب ثرهتشا

 دقف ردب هتتاف نإ هّنأب هسفن يَلسُي  هنع هللا يضر لاح لک ىلع

 . ةباحصلا عيمج نعو بعك نع هللا يضرف «ةبقعلا ةعيب هل تلصَح

 تفّلخت يح يم َرَسيأ الو ىوُفأ ْطَق نكأ ْمَل يّنإ) : هنع هللا يضر لوقي

 . «لاحلا ّرساي «ندبلا ّيوق ناك  كوبت ةوزغ :يأ  «ةوزغلا كلت يف هنع

 ةوزغ يف نيتلحار عمج امو «ةوزغلا كلت يف ناتلحار هدنع ناك هنإ ىتح

 هنأ لَو يبنلا ةداع نم ناكو  هنع هللا يضر  ٌرّهجتو ٌدعّتسا دقو ءاّدبأ اهلبق

 م نم اهو هيرب اج فالخ رهظأ يآ لمرخب ىو رزق ذأ نإ
 هل ٌّدعتسي امّبرف «هّودعل كلذ نّيبت ههجو رهظأ ول هنأل «برحلا يف هتكنحو

 ٠ .هيف ي يبنلا هدصق يذلا هناكم نع ٌبهذي امّبرو «رثكأ

 جرخي نأ ديري هّلأكو ىرو بونجلا ىلإ جرخي نأ دارأ اذإ اثم ناكف

 ىلإ جرخي نأ ٌديري هنأكو ىرَو قرشلا ىلإ جرخي نأ دارأ وأ ءلامشلا ىلإ

 هلك ئبنلا نإف ,كوبت ةوزغ يف الإ .هرارسأ ىلع ٌردعلا َملّطي ال ىتح برغلا



 CD ةبوتلا باب

 :رومأل كلذو ؛ هباحصأل اهّالجو اهحضَوَو اهرمأ ن

 ةلوبجم سوفتلاو «رامثلا تباط نيح ٌرحلا ةَّدش يف تناك اهنأ :ًالوأ

 . ءاخرلا ىلإو لسكلا ىلإ ٍنوكرلا ىلع
 لاَمرو زواَقَم اهيفف «كوبت ىلإ ةنيدملا نم ديعب ىدملا نأ : اناث

 . سُمشو شْطَعو
 غلب ام بسح ٍلئاه ٍددع يف اوعمتجا «مورلا مهو ٌريثك ٌردعلا نأ : اثلاث

 ىلإ ٌجراخ هّنأ ربخأو «ةَوْرَعلا رمأ حضوأو اهرمأ ىلج كلذلف كي يبنلا

 جرخف .سانلا بّهأتي ىتح ٍديعب ناكم ىلإو «ريثك ودع ىلإ كوبت
 ةثالثو «قافنلاب هللا هلذَح نم الإ فلختي ملو ةي هللا لوسر عم نوملسملا

 يضر «ةيمأ نب لالهو « عيبرلا نب ! ةرارمو «كلام نب بعك : مه طقف لاجر

 رع هللا هدارأ رمال e «صّلْخلا نينمؤملا نم ءالؤه . مهنع هللا

 لأسن «قافّتلا يف َنوُسِمْعْنُم نوقفانُم مهنإف َفّلخت نمم مهريغ امأ .ّلجو
 ىلإ-ريثك مهو هباحصأب  مالّسلاو ةالصلا هيلع  ٌنيبنلا جرخف . ةيفاعلا هللا

 يب لب دع نينو هيب یجب مل ىلاعت هللا نكلو ا كرز يس كلوب هيج
 . برح ريغ ىلع فرصنا مث «ناكملا كلذ يف اًموي نيرشع

 وه زهجت يي لوسولا نإ :هنع هللا يضر كلام نب بعك لوقي

 ظ . «ةنيدملا َنِماوُجَرَخَو َنوُملسُملاو

 اسار لځرپ حابض لک ودخی لعجو رخأتف د هنع هللا يضر - وه امأ

 بیداد شع چوپ لک لعق ءاًئيش ٌلعفي ال هّمكلو « مهب قَحْلأ : : لوقيو

 .كردي ملو ٌرمألا
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 عود

 ٌيرح هّنإف حلاصل | لمعلاب ْرداَبُي مل اذإ ناسنإلا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 اردو لل امك ا 211 هناحيس لا لاق امك ا رحت ذأ
 ملع اذإ ذإ ناسنإلاف 6 : ماعنألا] GONE ل ناد

 -ِهاّيإ ٌمرحيو هتوُمي دق كلذ نف «ةلهو ِلَّوأ نم هل نعذيو هلبقي ملو قحلا

 هنإف رمألا لَّوأ نم ةبيصملا ىلع بصي مل اذإ وع

 ل ا ال ا
 رال الا

 كب ىدامتتف رخأتت الو «ةحلاّصلا لامعألاب ردابت نأ- يخأ اي كيلعف

 - وه اهف ءرخأتتف ىوّهلاو ناطيشلا كيِلَع ٌُبلغيو ٌلسكتو رجعت مث ُمايألا
 . جرخي ملو ُرمألا هب ىدامت نكلو .جّرخأ : لوقي موي لك هنع هللا يضر

 ةنيدملا اذإو ةنيدملا قوس ىلإ حرخ اذإ هنأ هسفن يف ٌرحَي ناكف :لوقي

 الو «ّيلع الو «نامثعالو «رمعالو .ركبوبأ الو ةي هللا لوسر اهيف سبل

 -َقافّتلا يف ٌسسومغم لجراالإ «راصنألاو نيرجاهملا نم نولّوألا نوقباّسلا

 رع هللا هرذع روذعم ٌلُجَر وأ «جرخي ملف ٌهقافن ُهّسمغ دق - هللاب ذايعلاو

 دعقأو ءالؤه الإ ةنيدملا يف ىقبي ال فيك : هسفن ىلع ُبتعَي ناكف . لجو
 . كوبت ىلإ َلّصَو ىتح هنع لأسي ملو هركذي مل كَ هللا لوسرو . مهعم

 نيأ هللا لوسر لاقف «هنع لأس كوُبت يف هباحصأو ٌنسلاج وه امنيبف

 ءملسمو «(۱۲۸۳)مقر «روبقلا ةرايز باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(4۲7) مقر ءةمدصلا لوأ دنع ةبيصملا ىلع ربصلا ىف باب «زئانجلا باتك



 |' ' ةبوتلا باب

 ذاعم هنع عفاد نكلو «هزمغو ةملّس ينب نم لجر هيف ملكتف ؟كلام نب بعك

 يذلا ىلع ال ,«ءيشب بجي ملو وي ٌنبنلا تكسف  هنع هللا يضر  لبج نبا

 . در يذلا ىلعالو هّرمغ

 نم ُبارَّسلا هب لوزي اضايب ينعي ءاضتيبم ًالجر ىأر ذإ كلذك وه امنيبف
 . ةمثيخ ابأ ناكف «يراصنألا ةمثيخ ابأ نك : كك يبنلا لاقف «ديعب

 . ايب ءرظن ةوق نم امإو-مالسلاو ةالصلا هيلع-ٌيبنلا ةسارف نم اًمإاذهو
 .ءيش لك يفو اًقطُنو اًعْمسو اًرظنلاجّرلا ىوقأ نم هنأ كش الو

 كلذكو مالسلاو ةالصلا هيلع  ءاسّنلل ةبسُنلاب الجر َنيث الث ةف يطعأو

 .. هيلع همالسو يّبر تاولص «كلذ ريغ يف ة وق يطعأ
 ىلع كَم يبنلا تح امدنع عاّصب قّدصت يذلا وه اذه ةمثيخوبأو

 ةقدٌّصلاب ءاج اذإ لجِولا ناكف . هلاح بسحب لک سالا قّدصتف «ةقدّصلا

 ءاج اذإو «هللا هجو َءاغتبا ةقدّصلا َرثكأ ام عارم اذه : نوقفانملا لاق ةريثكلا

 ظ . اذه عاص نع ٌنيِنَغ هللا نإ :اولاق ةريسّيلا ةقدّصلاب ريقفلا لجرلا
 لنآ لاق انك اه ديو انش م رمل نول بالنا دالا ر دولا

 : ۰ ٍتَفَدَّصأا ف َنيِنِمْؤُمْلا نو تعمل تورم بدلا ١
 ظ E اهب ارتست يأ ء[۷۹ :ةبوتلا] 4 ٌرهَدَهَج + الإ ودعي

 . كعاص نع ينغ هللا

 نإو يت ا بأ نارق ‹نيملسملا ىلع ٌرش قفانملا اذكهو

 نم لفسألا ِكْرَّدلا يف وهف «هللا دابع ثبخأ وهو « مهزمل نيرصقملا ىأر
 ل ةوعدلا لهأو ريخلا لهأ اوأر اذإ اذه اننمز يف نوقفانملاو نالا



 نيحلاصلا شار خرق 22 ظ ظ
 la و عحتملا

 رف ار ع رولا ولن راسل يهنلاو فورعملاب رمألا

 . مالكلا نم كلذ هبشأ امو «نويعجر ءالؤه «نويلوصأ ءالؤهو «نودّدشتم

 ةالصلا هيلع  لوسرلا دهع يف نيقفانملا نع ٌتوُرْوَم اذه لكف
 . اذه انموي ىلإ-مالسلاو

 ! !ةريثك ثامالع مهلو نوقفانم اندنع لب !نوقفاَتُم اندنع سيل اولوقتال

 ءزجلا يف «نيكلاّسلا جرادم» هباتك يف هللا همحر  مّّيقلا نبا ركذ دقو

 ع هللا باتك يف هيم اهلك نيقفانملا تافص نم ةريثك ٍتافص لوألا

 اذه :لاق ريخلا لهأ يف هدنع سانا َمّلكت اذإ ّناسنإلا تيأر اذإف ءلجو

 هدنع ام ردقب يذلا د ناسنإلا ىأر اذإو ءدّدِشتم اذه ءتّمزتم

 رملي الجر تيأر اذإو . هتقدص نع ٌنينغ هللا «ليخب اذه :لاق نسحب

 تلا » هللاب ذايعلاو ٌقفانُم هنأ ملعاف ءانه نمو انه نم نينمؤملا

 لإ ودمع ال لَو ٍتَفَدَصأ ف َنيِدِمْوُمْلا نو تعوم تر ورمل

 نم اندفتساف ء[۷۹ : ةبوتلا] € ملأ ادع مو مم لأ رس نم نورس ره دهج
 : نيتميظع نيتدئاف ثيدحلا

 لب E نأ هل يبني ال ناسنإلا نأ :ىلوألا ةدئافلا

 . لساكتي وأ نواهتي الو مّدقتي نأ بال

 نيذلا يف  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌنيبنلا هلاق اثيدح ُركذأو

 لب لوألا فصلا ىلإ نومّدقتي ال نكلو دجسملا ىلإ نومّدقتي

 مُهَرْخو ىتح نوُرَخأتي موق لازي ال» :لاق .هرځوم يف نونوكي



 ةبوتلا باب
 تس 00100 تا ا

, 00 

 يلا لجو رع هللا هرخأ ريخأتلا ىلع هسفن ناسنإلا دّوع اذإ

 . لجو رع هللا دنع نم اهّبلط يتأي نأ نيح نم ةحلاصلا

 َنوملسملا َقّدصت نإ «نينمؤملا نوزملي نيقفانملا نأ : ةيناثلا ةدئافلا

 نع هللا نإ :اولاق مهتقاط بسحب اولّلق نإو «نوؤارم ءالؤه :اولاق ريثكب
 ظ . قبس امك «كعاص نع ٌنينغو كلمع نع

 نم ةرمت ٍلْدَعِب قّدصت ْنَم :مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا نع تبث دقو
 اهّيبري مث «هنيميب اهكبقتي هللا ّنإف «بّيطلا الإ هللا لبقي الو ءٍبّيط بسك
 ناصحلا :هرهم يأ هول مكدحأ يبري امك  ةرمت لداعي امب : يأ  هبحاصل

 . اهلداعي ام وأ ةرمت يهو '"”«لبجلا لثم نوكت ىتح-ريغصلا
 "ةر قشب ولو رآتلا اوُقّنا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق لب

 ا و م : لجو رع هللا لاق لب «ةرمت فصن : يأ
 عم aE م

 هناحبس هللاو :CA VY ةلزلزلا] #مريارش ر ةرد ل لامني لمعي سوا مرک

 . نينسحملا ٌرجأ عيضُي ال ىلاعتو

 لوألا لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب ءةالصلا باتك .ملسم هجرخأ )١(
 .(5") مقر «. . .لوألاف

 )١51١(, مقر «بيط بسك نم ةقدصلا باب ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
e)١٠١١5(. مقر ءاهتيبرتو بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب «ةاكزلا باتك <  

 «ملسمو )1٠۲۳(« مقر «مالكلا بيط باب «بدألا باتك .يراخبلا هجرخأ (۳)
 )٠١١١(. مقر «ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب ءةاكزلا باتك
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 0 ن0 هع

 ءوزغلا نم ًالفاق عجر يب يبنلا َّنأ هغلب اّمل هّنِإ : هنع هللا يضر لوقي

 نإو ِثيدحب ٌثَّدحتي نأ ديري ؟عجر اذإ ی هللا ٍلوسرل ٌلوقي اذام ُركفي أدب

 نم يأرلا يوذ ٌرواَسُي لعجو «هيف ب ٌئيبنلا ٌهرذعي نأ لجأ نم ءاّبذك ناك
 ةالصلا هيلع - ٌئيبنلا غلب املف : هنع هللا يضر لوقي نكلو «لوقي اذام هلهأ

 نيمي نأ ىلع مزعو «لطابلا نم هعمج ام لك هنع بهذ ‹ةنيدملا  مالسلاو

 نم ناكو .دجسملا لخدو ةنيدملا لَ ٌئبنلا مدقف : لوقي «قحلا ةي ّيبنلل

 ا اصلا صار راب ا روم

 ءاشانإ ةركذأس امك هنع هللا يضر - اًرباج ّرمأ اذكهو «مالّسلاو ةالصلا

 ا نيذلا وا ا ا شاقل و امو هسا لكلا ىلا

 مهعيابيف «نوروذعم مهنإ هل نوفلحي اولعجو «نيقفانملا نم رذع ريغ نم

 رِفغَتسا 9# : r bhp E صو ياي بع

 ء[٠8 : ةبوتلا] 4 هار دي نلف ةر نعبس مه رفت نإ مه َرِفْغَتْسَس ال وأ مط

 ب يبنلا قصا نأ ثمزعف انأ ا :لوقف

 يأ - بضغملا مسيت مّسبتف هلع ف لا اخ ‹ قدصلاب

 al .«لاعتا : لاق مث - ا

 . 2« ؟كنلخ

 ٌتعمج امو «رذعل فلختأ مل ينإ هللا لوسر اي :هنع هللا يضر لاقف

 اينّذلا ِكولُم نم ٍدحأ دنع ٹسلج ول ينإو ءهذه يتوزغ لبق نيتلحار
 صخش دنع ٹسلج ىينأ ول ينعي  ًالدج ُثيتوأ دقلف «رذعب هنم ثجرخل

 لا كلو EN E كفرعلا كان اوم



 ةبوتلا باب

 كلذ يف يلع هل طخسي نأ كشویف ينع هب ىطرت ةيدح مولا كد

 ظ . هنع هللا يضر

 كتثدح ولو «بذكلاب َكئّدحأ نأ كمي ال :لاق !ناميإلا ىلإ رظنا

 . ىلع هللا طخسي نأ ُكشوي هنإف «مويلا ينع تيضرو «بذكلاب
 . هلجأف «قدصلاب ايب ئبنلا ربخأف

 :دئاوفلا نم اذه ىفو

 ةيصعملا نم ةمصعيف دبعلا ىلع ٌنُمَي دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ًالوأ

 . ةّينلا نسح هبلق نم ملع اذإ

 ةالصلا هيلع- لوسرلا ىلع رّرَرُي نأ مه اّمل  هنع هللا يضر-اًبعك كإف
 ٌّقدصي نأ ىلع مزعو «هبلق نع هحازأو هبلق نع كلذ هللا ىلج  مالسلاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا

 NA «هدلب َمِدَق اذإ ٍناسنإلل يغبني هنآ :اًيناث

 ٌةالصلا هيلع عيبا ةع هذه نأل «نيتعكر هيف َيلصيف هتيب ىلإ ٌلخدي
 . ةّيلعفلاو ٌةّيلوقلا  مالسلاو

 . كلام نب بعك ٍثيدح يف امكف : ةّيلعفلا امأ

 ىلع عاب نيح  امهنع هللا يضر  هللادبع نب رباج نإف : ةيلوقلا امأو
 ينا ٌهاطعأو ةنيدملا ىلإ هبكري نأ ىنثتساو قيرطلا ءانثأ يف هلَمَج لك ّيبنلا

 هللا لوسر ىلإ ءاجف هلبق ةي ٌئبنلا مدق دقو ةنيدملا باج مدقف «هطرش ويي



 نيحلاصلا ضاير حرش
 2 رده

 . ''”نيتعكر يلصيو دجسملا َلخدي نأ هرمأف اي

 .اذهو ةنّسلا هذه لمعي  ًاليلق الإ  ٌمويلا سانلا نم اًدحأ ٌنظأ امو

 . هلل دمحلاو ٌلْهَس وهفالإو ءاذهب ساّنلا لْهَجل

 ا كادي نيم يت لا هد لل فدك ینا ا قام رو

 . ةّنسلا تلصح هيف تنأ يذلا دلبلا دجسم نم دجسم ىندأ يف تيلص

 ‹حيصف ةَّجحلا يوق لجر  هنع هللا يضر كلام نب بعك نأ :اًنلا

 . ىحلاب ةي ّيبنلا ٌربخأو «بذكي نأ عنتما هللا نم هفوخو هاوقتل ْنكلو

 نأ فرعأ فيك : لئاق لاق اذإف « مّسِبتي دق بضغملا ناسنإلا نأ : اًعبار

 1 فر جام
 هرِّيختو هجولا نولتك «نئارقلاب ٌفرعُي اذه نإ :انلق
 اطخس ٌمّسِبت وأ عنص امب اضر ٌمَّسَبَت لجولا اذه نأ فرعي ُناسنإلاف

 . هيلع
 مَّلَس اًبعك نأل ؛دعاقلا ىلع اًمئاق َمَّلِسُي نأ ناسنإلل زوجي هنأ : اًسماخ

 . (لاعت» ا ةالصلا هيلع ٌئبنلا هل لاقف « مئاق وهو

 ناكمإب ناك هنإف دعب نع مالكلا نم علْبأ بْرُق نع ٌمالكلا نأ : اش دانن

 ودي نأ هَ مآ هنکل «هنع اًديعب ناک ولو كلام نب بعك ملكي نأ ل لوسرلا

 ,(؟9١5ط/) مقر «ريمحلاو باودلا ءارش باب  عويبلا باتك ‹يراخبلا هج رخأ )010

 مدق نمل دجسملا يف نيتعكرلا تبابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ‹«ملسمو

 )۷۱١(. مقر «همودق لوأ رفس نم



 OD“ ةبوتلا باب

 ا ا

 . ندا : مالسلاو ةالصلا

 ايلا يح هنع هللا يضر كلام نب بعك نيقي لامك : اًعباس

 مب ةالصلا هيلع لوسرلا نم ِرْذْعِب جّرْخَأ نأ عيطتسأ

 . اًدغ هيف ّيلع هللا ٌبضغي مث مويا هيف ينرذعي رذعب هنم جرخأ نأ
 هلوق هللا عمسي نأ فاح اًبعك َّنإف .ىفخأو وسلا ُملعي هللا نإ :انما

 لزنأ امك ءاّنآرق هيف هللا ُلَُيَف  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ُهَترواحمو
 - مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ ثءاج يتلا ةلداجملا ةأرملا ٍةّصق يف

 هلأ ميس دق # :نآرقلا نم ةيآ اهيف هللا لزنأف ءاهنم رهاظ نيح اهجوز وكشت
 4 ريب ميس هلا نإ نإ انوا عم هو هَل ک | َمْمَتَو اَهِجْوَر یف كلِ ىتلأ لو

 .[ ١ : ةلداجملا]

 رذع ال هنأ أ هربخأو لوقلا هَقَدصو هلك لوسرلا ىلإ ىنأ هنإ : بعك لوقي

 . هذه لبق ةوزغ يف نيتلحار عمجي مل هنا لب «هلام يف الو هندب يف ال هل

 - ُييبنلا هفصو نأ اًرخف هل يفكيو «(قَدَص دقف اذه اّمأ١ : كك ىبنلا لاقف

 ظ ّيضَقَي ىتح ْبهذاف «قدص دقف اذه اَمأ» : قدّصلاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 .هللاب اًنمؤم لجو رع هللا رمأل اًملِسَتْسُم لجَرلا بهذف .«ءاش ام كيف هللا
 نكي مل أشَي مل امو «ناک هللا ءاشام هنو

 ب

 نع مجري نأ هل نونّيزي اولعجو هموق نم ةملس ينب نم موق ُهقِحلف

 هم ا نع ءاذه لبق اًبنذ ٌبنذت مل كنإ :هل اولاقو «هرارقإ
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 كل رفغتسا اذإو هلك هللا لوسر كل َرفغتسي نأ كيفكيو هلي هللا لوسر



 OD) نيحلاصلا ضاير حرش

 ` ىتح ءروُذْعَم ينإ : لق ٠ هيك ‹كل هللا َرفغ الب لوسرلا

 اوؤاج نمم مهل َرفغتسا نميف  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌلوسرلا كل َرفغتسي

 بتكو هذقنأ هناحبس هللا كلو «هنع هللا يضر لعفي نأ مهف .هيلإ نورذتعي

 . ةمايقلا موي ىلإ هللا باتك يف ىلتت يتلا ةميظعلا ةَبَقْنَملا هذه هل

 ةيمأ نب لاله «معن :اولاق ؟ُتْعََص اَمَلْثِم عَّص ٌّدحأ له : هموق لأسف

 . كل ليق املثم امهل ليقو «تلق املثم الاق «عيبرلا نب ةرارمو
 :ةوسأ امهيف يل اًردباادهَش نيحالاص يلج يل اوركذقا :لوقي

 .هب ايسأتو هريغب ءادتقا رّشا ٌعَدَي هلعجي ام ٍناسنإلل هللا صیب اًنايحأ

 دابع رايخ نم امهو  نالجّيلا ناذه هل َرِكَذ اّمل  هنع هللا يضر وهف

 عجري مل : يأ (ُتْيَضَمَف .ةوُسأ امهيف يل» : لاقف ردب اودهش نيذلا نم هللا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا ىلإ

 ٍمهوُمّلَكُي الف مهو رجهي نأ سانلا-مالسلاو ةالصلا هيلع-ٌئيبنلا رمأف
 الب مهنأكو نوشمي اوراص كلذ دعب مهنكلو «نوملسملا مهرجهف

 اوناك يتلا ضرألاب يه امف ُضرألا مهل تركو اد نق مر

 دحأ مهلباق نإو مالّسلا مهيلع ذرب ال اومّلس نإ نوشمي مهنأل ؛ اهنوفرْعَ

 ساّنلا ٌنَسْحَأ وهو مالسلاو ةالصلا هيلع -ٌئيبنلا ىتحو . مالّسلاب مهاد مل

 . ّداَعلا َمالّسلا مهيلع مّلَسُي ال - مخ

 ءاَةحأ : يردأ الف ةي ىبنلا ىلع مّلَسأو ٌرضحأ ثنك :بعك لوقي

 ال مأ مالسلا درب هيتفش

 اذه يف رّجْهُي لجرب كّظ امو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌببنلا وهو اذه



 تل 410 تا ةبوتلا باب

 «ضرألا هيلع قيضتس اهنإ ؟نورقلا ريخ وه يذلا يمالسإلا عمتجملا

 ىلع اوّقبو «هيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ اونظو مهسفنأ مهيلع تقاض ًالعفو

 دق سانلاو . اموی نيرشعو ًالماك اًرهش : يأ ءاّموي نيسمخ ةّدم ٍلاحلا هذه

 يف مهنأكو ارس اإ ولاة رر الو .مهيلع نومّلسُي الف مهورجه

 . دحأ مهبرُقي ال برج لبإ سانلا
 و هلا رخال ع یو ا ولع ناش

 . ةعامجلا عم ةالّصلا ٌعَدَي كلام نب بعك نكي مل كلذ عم نكلو «ٌلجو

 رخآ يف نكلو  مالسلاو ةالصلا هيلع  ّيبنلا ىلع مّلَسُيو ٌرضحي ناكف
 ؛جرحلاو قّيِضلا نم هسفن يف دجي امل تاولصلا نع ٌفلختي امّبر رمألا

 ٍةملكب ال ءاّدبأ هّثوملكي ال مهو مهعم يلصي موق ىلإ ّيتأي نأ لجخي هنأل
 اوقبو «ضرألا مهيلع ثقاضف «ةّيلكلاب مهوكرتف «بينأت ةملكب الو ٍةّيط
 مهيلإ لّسْرَأ ةليل نوعبرأ مهل ْتّمت املو «ةّمات ةليل نيسمخ ةلاحلا هذه ىلع

 0 عملا . مهءاسن اولرتْعَي نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌييبنلا

 SS ماج
 ُرْمَأ ؟هتأرما نع لّرْعُي باش وهو كلام نب بعك لثم لجرب كّظ امو

 - مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوسر مهءاج امل كلذ عم نكلو « ميظع

 هنأل ؛ ؟اذام مأ اهقلطأ : لاق . «كنتأرما لزتعت نأ كرمأي دايت ىبنلا نإ :لاقو

 اهقّلطأ : لاق لأسف «هلوُسَرو هلل ةعاط ؛ ةلوهُس لَكِ اهّقّلطل اهّقَّلط هل لاق ول
 كرُمأي- مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسرلا َّنِإ :لوسرلا لوسر هل لاقف ؟اذام مأ

 ام ّلسرأ يذلا ئباحصلا ىتح «ظفللا رهاظ ىلع يقّبو .كلهأ لزتعت نأ



 نيحلاصلا ضاير حرش بيب

 .يردأ الو : لاق ءاذكه لاق ءاَظْفَل الو َنْعَم ال ءصّنلا فرح

 نأ ديرُي هنأ ٌرظأ : لاق ام «مهنع هللا يضر ةباحّصلا بدأ نم اذهو

 يلا نإ : لاق لب ءاّئيش لاق ام !اهقّلَطُت ال نأ ٌديِري هنأ ٌرظأ :الو ءاهقلطت

 . اهلهأب تقحلف . كلهأب يقحلا هتجوزل بعك لاقف .اذه لاق ةا

 نأ ناعيطتسي ال امهّنأل «نايكبي امهتويب يف اناكتْساف ياَبحاَص اًمأفا

 ْمَّلسي الو ءدحأ مهيلإ ثفتلي ال مهورجه دق ُسانلاو «قاوسألا يف ايشمي

 هذه لمحت نع اوزجعف «مالسلا مهيلع ذري ال اومّلَس اذإو ءدحأ مهيلع

 ظ .نايكبي امهتويب يف ايقبف «لاحلا

 مهاوقأ :مهيشأ «مُهَدلْجَأو مْوَقلا بش ُتْنُكَف انآ اًمأو» :لوقي
 ةالص ٌدهشي ناكف ءاّنس مهنم ٌرغصأ مهنم ٌبشأ هنأل . مهربصأ : مهدلجأو

 هملكي ال «دحأ هملكي ال ةنيدملا قاوسأب فوطيو «نيملسملا عم ةعامجلا

 عوطأ  مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكو «مهرجهب رمأ لكي ّيبنلا نأل ؛دحأ

 . اي هللا لوسرل سانلا
 اوو رجلا ىلع اا يسال لا ىلا و ارق

 . ال مأ مالّسلا درب هيتفش كّرح له : لوقأف ةالصلا دعب ساّنلل

 ءاقْلُح ساّنلا نسخأ لكي يبنلا نأ عم اذه «عمسُي ادر هيلع ري ام : یا

 . مهرّجَه موقلا ءالؤه رجهُي نأ هيلإ هللا ئحؤأ امل الاثتما نكلو

 اًنايحأ هيلإ رظنأ : ىنعي ؛ «رطَنلا لي ّئنلا قراسأو يَلَصَأ تنك : لوقيوا

 . ينع َضَرغأ هيلإ ثفتلا اذإو ىلإ رظن يتالص ىلع تلبقأ اذإف «يلصأ انأو

 . رجهلا ةّدش نم اذه لك



 ED ةبوتلا باب

 ةوفج ىلع لاطو ةنيدملا قاوسأ يف موي تاذ يشمأ انآ امنيبف» : لوقي

 فوف نم هلخد :هر وست (هنع هللا يضر ةداتق ا ا ت الا

 . هللا دنع ملعلاو . يلع تالا اكو «بابلا نود نم رادجلا

 ٌتحأو هّمع نبا وهو ٩ مالّسلا ىلع در ام هللاوف له فيلق لوقي

 ا ا ءمالسلا هيلع ذري مل كلذ عمو ءهيلإ سانلا

 مل كلذ عمو «مالّسلا هيلع د رب الو هيلع مّلَسُي الو ملكي ال اذ وسم سالا

 . ةداتق وبأ هّمع نبا هيلع فطغعَي

 مهذخأت ال  مهنع هللا يضر ةباحصلا نأل ؛هلوُسرو هلل ةعاط اذه لك

 «مهيلإ سانلا ب رقأ ناك ولو هللا نيد يف اًدحأ نوُباَحُي الو مئال ةمؤل هللا يف
 هيلع دري ملف ؟هلوسرو هللا ٌبحأ ينأ ملعت له « هللا كدشنأ :هل لاقف

 . هيلع َّدُدَي ملف ؟هلوسرو هللا ٌبحأ ىنأ ملعت له « هللا دشن :لاقف
 ةداتقوبأو ؟ال مأ هلوسرو هللا بحي هنأ ملعي له ةدشانم هدشاني نيترم

 ؟هلوسرو هللا بحأ ينأ ملعت له هللا كدشُنأ :لاقو ةئلاثلا هيلع در املف

 .ال :لاق الو ؟معن :لقي ملف همْلَكُي مل

 . ملعأ هلوسرو هللا :لاق ءاًباطخ ُدَعَت ال ةملك لاق

 نبا- ر نأ  هنع هللا يضر - ىكب : يأ يانبع تضافف : لوقي

 . ةميظعلا ةدشاُملا هذه عم هملكي ال هيلإ سانلا ٌبحأ -هّمع
 ُثحأ ينأ ملعت له هللا دشئأ هلوق نأل «ةيدّعت ةلأشم  ًاضيأ -اهنأ عم



 نيحلاصلا ضاير حرش

 هللا بحي هنأ ملعي هنأ عم «هل ذهشي مل كلذ عمو «ةداهش ٌبلط ؟هلوسرو هللا

 . هانيع تضافف ؛هلوسرو

 لجرب اذإ يشمي وه امنيبف «قوّسلا ىلإ جرخ :يأ ناتسبلا روستو
 اوُّمسَو «ّيمجعب الو ّيبرعب سيل يذلا ٌئيطبنلاو  ماشلا طابنأ نم يطب

 لذ نم لوقو اجلا نط ىرارنلا قدر کاک هنأل كلذ
 !كلام نب بعك ىلع

 ! صّرَفْلا نوزهتني ٌرشلا لهأ ىلإ رظنا

 يناطعأف ءیه انآ : تلق ؟كلام نب بعك ىلع ينّلدي نم : لاق امدنعف

 . اًدج نوليلق دهعلا كلذ يف باّتكلا نأل ؛اًبتاك تنكو «ةقرولا

 كبحاص نأ انغلب دقف .دعب اّمأ :هيف اذإف «باتكلا تأرقف» :لوقي

 ناّسغ كلم : كلملا اذه ناكو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ينعي  كافج

 لذ يف راّدلا يف ىقبتال : : ينعي يعمم لو اوراد تسل كاوا اک

 كساوُ انيلإ لاعت : ينعي - كساو انب قحا - انيلإ لاعتف ناوهو عايضو

 . انكلمب كيساون امبرو ءانلاومأب

 هلوسرو هلل حمو ءهلوسرو ىلاعت هللاب ٌرمؤم لجر لجّولا نكلو

4 
 هللا يضر قدصو .ناحتمالا نم اذه : ينعي «ءالبلا نم هذهو :لاق

 ول «هيلإ سانلا برقأ نم ىتح ذوبنم روجهم «مّلَكُي ال رفجم لجر «هنع
 ءهيلإ بهذو كلملا اذه ةوعدب ةصرفلا ّرهتنال ناميإ فعض هبلق يف ناك

 . خسار ٌناميإ هدنع نکل
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 ينعي : هي روكا ىلإ بت ءالبلا نم هذه : تلق :لوقي

 د ووتكلاب اَهَدَق وأ

 كلذ دعب هسفن هل سوسوت الئل هعم اهلعجي ملو رولا يف اهدقوأ امّنِإو

 اهلعجي نأ لواَحُُي الو اهنم سأيي ىتح اهفلتأف «كلملا اذه ىلإ بهذي نأ

 . ةدم كلذ ىلع يقب مث . كلملا اذه ىلإ اهب بهذي ةّجح

 ايلا لا ثيدحلا نم ةعطقلا هذه يفف

 لعف امك اذه لمحت نأ سفن ثرجغو اًذوبنم اروجهم ناسنإلا ناك اذإ

 . مهنع هللا يضر كلام نب بعك ابحاص

 عم دجسملا ىلإ ناسنإلا يتأي نأ جرحلاو يتيضلا نم هنأ كش ال هّلأل

 هب ٌقيضت اذه ءذوُبْنَمو ٌروَجْهَمو «همالس ٌدرُي الو هيلع ملسي ال ةعامجلا

 . ءاملعلا هلاق امكٌرْذع اذهو « عيطتسي الو اعرذ هسفن

 ليلدو ةي ّيبنلا رمأل ةباحصلا لاثتما ةّدش :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 . هنع هللا يضر كلام نب بعك عم-هنع هللا يضر -ةداتق يبأل ئَرَجام كلذ

 لهأو ٌرشلا باحصأ نم زرحتلا بجي هنأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 ٠ .هكاالمو هتعاضإ يف صرُقلاو ناسنإلا يف َفعَّضلا ٌنوزهتتي نيذلا ءوشلا
 يضر كلام نب بعك يف ةصرفلا ٌرهتناناّسغ كلم  كلملا اذه نإف

 ببسب كلملا اذه نيد ىلإ هنيد نع عجري هّلعل ٍلالَّضلا ىلإ ءوعدي  هنع هللا
 ظ . قيضلا اذه

 نيد يف - هنع هللا يضر كلام نب بعك ةوق :ثيدحلا اذه ٍدئاوف نمو
 ل نقلا نمو 3 مهيف هللا لاق نمم سیلو فلا لا اوا رع رس رس
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 1٠ : توبكنعلا] هلأ ٍباَدَمَك سالا ةَ َلَعَج هلآ يف ىذوأ دق اب اكما

 اذإ «فيعض هناميإ نكلو «هللاب انمآ :لوقي  هللاب ذايعلاو - سانلا ضعبف

 كلام نب ُبعكو «ةعاطلا ٌكرتو َقَسَقو  هللاب ُذايِعلاو  ٌدترا هللا يف ّيذوأ

 رظتناو بستحاو ربَص هنكل «ءاذيإ امّيأ ًءاذيإ هللا يف َيذوُأ هنع هللا يضر

 مهبف هللا لزنأ ءويبحاصو هريغ ٍدحأل نكي مل اًجيرفت هل هللا جرف «جرفلا
 . ةمايقلا موي ىلإ ىلتت ٍتايآ مهيلع ًءانث

 مهتّصق «ميظع لضف اذهو !انتالص يف نآرقلا يف مهتّصق أرقن نحن

 . اًءلعو اًرس «ةلفانلا ةالص يف «سمخلا تاولصلا يف «ةالصلا يف أر قت

 ٌفوخ وأ ةنتف ىأر اذإ ٍناسنإلل يغبني هلأ : اًضيأ ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 . هتنثفل اًببس ٌنوكي يذلا اذه فلي نأ ةنتف
 َدْخَّسيو كلملا اذه ىلإ دعب اميف ليمت نأ هسفن ىلع فاح امل اًبعك إف

 . هنع هللا يضر اهقرَح « ةقيثو ةقرولا هذه

 ةالصلا امهيلع  دواد نب ناميلسل مرج اهداف : كلذ نمو

 ءرصعلا تقو يف دايجلا تانفاّصلا ٌليخلا هيلع تضرُع امنيح  مالسلاو

 تباغ املف «سمشلا ٍتباغ ىتح ةالصلا نع- هيلع ضرع امب_لهذو لفغف
 جن داجلا تاتفابعلا ليخلا هدم رضا لع ملا وهو سلا
 هسفن نم اًماقتنا اهرقعيو اهلتقي ّلعج :ينعي ءاهقوُسو اهقانعأ برضتي
 كب سويس eb رع ؛ هسفنل

 تع وين( باجر ترو یک قر و نع رکا بح ثديي نإ کو
 نم اًئيش تيأر اذإ كنأ ٌههملاف .[88 ۲ ا
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 اًبيس نوكي ال ىتح «نوكت ةليسو ّيأب كنع ُهْدَعْبَأف هللا ركذ نع كَّدَصَي كلام

 . هللا ركذ نع كئاهلإل
 نبذل اأ » : ىلاعت لاق امك «ةراسخ هللا ركذ نع يِهلُي يذلا َّنإف

 كر5 لصفُي نمو هلأ رّكصؤ نع مٿ دكر الو کل ومآ كهل ال أوما

 00 ينير وب

 ةرشعو رهش ينعي «ةليل نوعبرأ انل تمت املف» :هنع هللا يضر لوقي

 هللا ةمكح نم اذهو «ةَّدملا هذه ّلك زني ملف ثبلتسا دق يحولا ناكو . مايأ

 يف امك «لزني الو يحولا ْثبْلَتْسَي «ةميظعلا ةريبكلا رومألا يف لجو رع
 . ةي هللا لوسر نع ٌئحولا عطقنا نيح كفإلا ٍةّصق يف امكو «ةّصقلا هذه

 اوقوشتيو يحولا ىلإ ُسانلا فوشي ىتح لجو رع هللا ةمكح نم اذهو
 «لزن ام ةليل نيعبرأ يحولا يقبف ؟لجو ّزع نيملاعلا بر لزنيس اذام : هيلإ
 ةيمأ نب لاله هيبحاصو بعك ىلإ يب ُيبنلا لسرأ ةليل نوعبرأ ْتّمت املف

 . مهءاسن اولزتغَي نأ - مهتع هللا يضر عيبرلا نب د ةرارمو

 ةجاح يف هلأب هتربخأو ل هلا لوسر ىلإ ةّيمأ نب لاله ٌةجوز ثءاجو

 i ا «مداخ هل سيل هّنأل ؛همدختل اهيلإ

 يف ةوهش هل سيل هنأ ىنعي «ءيش ىلإ ةكرح نم هب ام هللاو هنإ» : تلاقف

 ىلإ مهرجهب لكي بتلا َرمآ ذنم - هنع هللا يضر  يكبي لاز ام هنأو ءءاسنلا

 ا ی ار او

 موي تاذ تنکو ءاذه دعب لايل ر شع ىضَم اًملف» : هنع هللا يضر لوقي

 - مهنع هللا يضر-اوناك رم امك هنأل ؛انتويب نم ِتْيَب حطس ىلع َحبّصلا يَلَص
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 اوركنتساو «مهسفنأ مهيلع تقاضو «تّبحَر امب ضرألا مهيلع ثقاض دف

 نإو ءدحأ مهملكي ال ٍدجسملا ىلإ نوتأي «سانلا اوركنتساو «ّضرألا

 مهيلع قاض «مهيلع ْمّلسي مل ٌدحأ مهب رم نإو «مهيلع دري مل اومّلس
 : لوقي ج ىلع ب ىف عبصلا اع موب تاذ راصف .ضرألا

 - ةنيدملا يف فورعم لبج وهو - علس ىلع وهو لوقي اخراص ثعمسفا
 TT ل ب 5 : لوقي هتوص ىلعأب حاصو هيلع ىفوأ

 ركن كلام

 سراف بكرو «(جرف ءاج دف هنأ تفرعو ءاًدجاس تررخف)» : لوقي

 نب لاله ىلإ نورشَبُم بهذو «هرشبْيل كلام نب بعك تيب ٌمؤي دجسملا نم
 حرف ىلإ ٌرظناف .امهيلع هللا ةبوتب امهنورشتت عيبرلا نب ةرارمو ةيمأ

 . ةهج نم ضكريو ْىعْسَي ُبهذي لك «ضعب عم مهضعب نيملسملا
 ىرشبلا تناكف «سرفلا ُبحاص ءاجو «خراّصلا ءاجف :لوقي

 رازإلا َنَبْوَت هتيطعأف :لوقي «سرفلا نم ٌعَرْسَأ َتوَّصلا نأل ؛خراّصلل

 e oe ا ع ل كل سار

 .هرش يذلا اذه هيبوث ىطعأو ءامهسبلف
 ع قوقل ر ا ا د كلف اه اأ

 مهيلع ّنَمْيو مهتبوت هللا لزني نأ «ةميظع ىلاعتو هناحبس هللا نم ىرشب
 . ةبوتلاب

 هلك هللا لوسر اذإو ءدجسملا يف هيب لوسرلا ىلإ اًهجوتُم لزن مث
 هتبوت لزْنأ هللا َّنأب حبصلا ةالص دعب َساّنلا رّشب دق  اًريخ ِهتَّمأ نع هللا هازجو
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 دس( :

 . هللا ىلإ اوعجريو اوبوتي نأ هتّمأو هباحصأ نم بحي هنأل ؛ ةثالّثلا ءال ؤه ىلع

 سانلا لعجف «هدصقأ ينعي ةي هللا لوسر ُمَّمأتأ تبهذف :لوقي

 . هنع هللا يضر « هيلع هللا ةبوتب هنوئنهي «تاعامج ينعي «اًجاوفأ يننوقالُي

 مهودّسْحَي ملف «مهسفنأل نوُبحُي ام مهناوخإل نوُبحُي ٌموقلا ءالؤه

 اولعج لب «مهتبوتب ميظعلا ٍنآرقلا ٍلازنإ نم مهيلع هب هللا معنأ ام ىلع

 . دجسملا لخد ىتح مهنوئدهي
 : دئاوف ثيدحلا نم ةعطقلا هذه يفو
 ىتح «ةئالّثلا ءالؤهل  مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا رجه ٌةَّدش :ًالوأ

 . ميظع هرمأ هتأ رماو لجّرلا نيب قيرمّتلاو «مهءاسن اولزتعي نأ مهرمأ هنإ

 َّنأل «قالطب سِيَل ؛كلْهأب يقحلا : هتآرمال لجرلا لوق َّنأ هيفو : اناث

 «قالطلا نيبو «كلهأب يقحلا : هلوق نيب قّرف_هنع هللا يضر_كلام نب بعك

 . قالطب سيلف «قالطلا وني ملو كلهأب يقحلا هتأرمال لجّلا لاق اذإف
 امَّنِإو تايثلاب لامغألا امنإ» :لاق ل ّئبنلا نإف قالطلا ىون اذإ امأ

 . ڭى . . یون اَم ءیرما لکل

 ئَون ام هلف قالطلا اهلاثمأو ةملكلا هذهب ناسنإلا ئون اذإف

 - هنأل را يضر  ةباحّصلا لاثتما ةّدش : اغلا

 ةالصلا هيلع لوسرلا عجارأ يلعل :لاق الو ٌدّدرت ام  هنع هللا يضر

 حَمْسَي هلعل هيلإ مجرا : ايب ٌيبنلا هلسرأ يذلا ٍلوسّرلل لاق وأ «مالسلاو

 )١1(. ص هجيرخت مدقت )1(
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 ءيش ّلكب ّقفاو لب .

 ٍلازتعاب مهرمأ نأ دعب هّنإف ءهتّمأب اًميحر ناك لك َئبنلا نأ :اًعبار

 . هتأرما ةمدخل جاتحي هّنأل ؛ ةيمأ نب لالهل صخر ءاستلا

 ا اه وأ ةذاهشلا وأ ءال دغ لاخلا ةراكح ارج ااغ

 ةأرما َّنأل «سانلا هيلع ملَطي نأ ٌبحي ال دق هنع ٌيكحملا ناك نإو «كلذ
 . ءاسُنلا نم ءيش ىلإ ةجاح هيف سيل هنأ هِلاَح نم تركذ ةيمأ نب لاله

 .سانلا ٌةرجهو لاحلا هذه لثم هل ّلصح اذإ ناسنإلا نأ :اًسداس '

 ةالص نع َفّلختي نأ هل هنإف .لّمحتي الو مهتدهاشُم نم ىّذأتي راصو

 فوس لاحلا هذه يف دجسملا ىلإ َءاج اذإ هنأل ؛رذع اذه نإو «ةعامجلا

 يضر كلام نب بعك ىّلص اذهلو ؛هتالص يف ّنئمطم ريغ اشوْسَتُم نوكي
 ةدئافلا هذه ُركذ انل قبسو ؛هتويب نم ِتيِب رهظ ىلع رجفلا ةالص - هنع هللا

 . عيبرلا نب ةرارمو ةيمأ نب لاله ٍةّصق يف 2-2 د

 ؛ ئرشُبلا ىلإ قباستلا ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا صرح :اًعباس

 ىلع رورّسلا لاخدإو .ملسملا ىلع رورّسلا لاخدإ اهيف ىرشبلا نأل

 - ىلاعتو هناحبس هللاو «ناسحإ هنأل ؛ لجو رع هللا ىلإ بّرقي ر امم ملسملا

 . مهرجأ عيِضُي الو َنينسحملا بحي

 راس اًربخ دوکي نأك هُوَُي اًثيش كيخأ نم تيأر اذإ كل يغبني كلذلف

 َرورّسلا لخدت كنأل «كلذب هَرشبت نأ .كلذ هبشأ ام وأ ةَراَس ايؤر وأ

 َّنأل «لاحلل ًةبسانم ٌُنوكت ةّيدهب كرب نم ةأفاكُم يغبني هنأ :انما

 مص ام ريظن اذهو ههْيَبوّت هرَّشَي يذلا ىطعأ  هنع هللا يضر كلام نب بعك
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 اوجحح اذإ سالا رمأي ناكو امهنع هللا يضر يو

 ثا اهنع ارو ةرمعلاب اوتأي نأ ينعي < .ّجحلا ىلإ ةرمعلاب اوعّتمتي م

ORRيسب يوما  

 يف اوُجحي نأو eS ؛ةعتملا نع ىهني

 «جاُجحو َنيرمتعم نيب ام هراّوّزلاب ًروُمْعَم اًمئاد تيبلا نوكي یتح ءتقو

 الف الإو ءروفخملا داهتجالا نم وهو هنع هللا يضر - هنم اداهتجا اذه لعف

 . ىلْوَأ مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسرلا ةَّنُس نأ كش

 نأ ٌهَرمأف «ةلأسملا هذه يف سابع نب هللادبع ىتفتسا الجر نأ ٌمهملا

 .اهنم لحُيو ةرمعلاب مرحي نأو مّتمتي
 ةرْمَعو ٌروربم حح :هل لوقي اًصخش مانملا يف لجّرلا اذه ىأرف

 سابع نبا كلذب حرف «هاتفأ يذلا سابع نب هللادبع كلذب ربخأف «ةلّبَتم

 نم هب ُهَرشَب ام ىلع ةّيده هيطْعُي ينعي «هئاطع نم ُهّيطعي ىتح ىَْبَي نأ هرمأو
 هللا يضر سابع نب هللا دبع هب هاتفأ ام باوص ىلع لدت يتلا ايؤرلا هذه

 .امهنع

 وأ ةيافيلابدل رهف ا ا مهملاو

 ظ . هلاح ردقب ٍناسنإ لکو ءرّسيت ام هل يدهت

 سلا كك هللا لوسر اذإو دجسملا تلخد ىتح : هنع هللا يضر لوقي

 هحفاصف- هنع هللا يضر-هللاديبع نب ةحلط بعك ىلإ ماقف «هباحٌصأ هلوحو

 . هيلع هللا ةبوتب هأّنهو

 ال ناكف «ةحلط ُديغ ٌّلُجَر نيرجاهملا نم ٌدحأ َلإ ماق ام هللاو :لوقي
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 اذإو ةا ّييبنلا ىلع فقو ىتح منهو هحفاّصو ُهاقآلو َماق ثيح «هل اهاَّسْن

 ىلع هللا بوي نأ هرس  مالسلاو ةالصلا هيلع  هنأل ؛هريراّسأ قربت ههجو

 «ناميإ نع قدصلاب اوربخأو .هلوسرو هللا اوقدص دلا ةثالثلا ءال ؤه

 نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا رمأ نيعبرألا دعب مهئاسن ىتح ءاموي

 ر

 . نهولزتعي
 . «كُمأ كْندلو دم كيلع َرَم مْوَي رْيَخَب رشبأ » : لكي بنا هل لاق مث

 ؛ مويلا كلذ وه أ هتدلو ذنم بعك ىلع َرم موي ريخ لي ٌييبنلا قدصو

 َنيملاعلا بر هب مّلكت «ىلْدُي نآرق يف هيبحاص ىلعو هيلع هتبوت لزا هللا نأل
 ىلإ اظوفحمو «ليربج ةطساوب اظوفحم لي دمحم ىلع ُهلزنأو لجو رع
 نآرقلا يف هللا مهّركذ نم وأ ءايبنألا ىوس دحأ دجوي الو «ةمايقلا موي

 . مهنع هللا يضر هّْيِبحاَصو كلام نب بعك ُهَّصق تظفح امك ُهتّصق تظفح
 يفو ربانملا ىلعو بيراحملا يف هللا باتك يف لنت ٌهّصقلا هذه ثيقب

 ال مويلا اذهف «تانسح ُرْشع فرح لكب هلف ًةّصقلا هذه أرق نمو «ناكم ّلك

 . هما هتدلو ذنم بعك ىلع رم موي ريخ هنأ كش

 نم لب ءال» : لاق ؟هللا دنع نم وأ هللا لوسر اي دنع مآ : هل ثلقف»
 . مظعأو لضفأو َفّرشأ ناك هللا دنع نم ناك اذإ هنأل ؛ لجو َّنع هللا دنع

 ىلإو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم َّنإ :بعك لاقف

 . هريبدنو هنأش هلوسرو هللا ىلإ ةَقَدَص هلعجيو هنع ىلختي يا «هلوسر

 ىضر اا . «كل ٌرْيَح وهف كلام ضْعب كيلع كىم » : ايب يبنلا لاقف

NP 



 ةبوتلا باب
 تا 110190

 . هنع هللا

 ٠ لئاوف ثيدحلا نم ةعطقلا هذه يفف

 هب أنهي نأ هسي ام ناسنإلا ىتأ اذإ َةَّئُسلا نم نأ ىلع ليلد اهيف : ا

 . ايند ٌريخ وأ نيد ٌريخ ناك ءاوس «هب َرَّشِبيو
 ؛ ميلع مالغبو ميلح مالي مالسلا هيلع ميهاربإ ةكئالملا ِترّشَب اذهلو

 ةكئالملا ترشب .قاحسإ : ميلعلا ٌمالغلاو .ليعامسإ :ميلحلا ٌمالغلا

 . نيمالغلا نيذهب ميهاربإ

  : Uهرمي امب هتتتهتو هتحفاصمل لجّرلا ىلإ مايقلاب ساب ال هلإ .

 مايقلا كلذكو «ةّنّسلا هب ثءاج دق هب َسأب ال لجرلا ىلإ مايقلاو

 ُةَداتعا اذإ هب سأب ال اًضيأ اذهف «هيلإ ٌكلوحتت ت ال كناكم يف قاب تنأو ٍلجّرلل

 ال هل مامي يذلا نم ٌريذحتلاو ّيهنلا امنإو ؛ هنع ىهنلا دري مل هنأل .سانلا

 ّبَحأ ْنَم» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا هيف لاق هل ُماَقُي ْنَم َّنِإف «مئاقلا نم

 (١)(رانلا نم ٌةدعقم أَدتيلف اًمايق لاجّحلا هل لثمتي نأ

 : ماسقأ ةثالث مايقلاو : ملعلا لهأ لاق

 . لجّرلا ىلإ ٌمايق : لوألا

 ,.(0179)وقر «‹«لجرلل لجرلا مايق يف باب ءبدألا باتك «دوادوبأ هجرخأ (۱)
 .(7755)مقر «لجرلل لجرلا مايق ةيهارك يف ءاج ام باب .«بدألا باتك «يذمرتلاو
 يف وهو ينابلألا هححصو )٤/ ٠۹۳ ٠٠١(. دنسملا يف دمحأو .نسح ثيدح :لاقو
 .(۸٤۷)مقر يراخبلا مامإلل درفملا بدألا حيحص
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 . لجلا ىلع ٌايق : ثلاثلاو

 كاعفو ارارقإو ارمأ نشا هب ثءاج دقو ءهب سأب ال : لجّرلا ىلإ مايقلاف

 . ًاضيأ

 دنع هنع هللا يضر ذاعم نب دعس لبقأ امل هيي ّيبنلا نإف :رمألا امأ

 ىلإ اوموُق» :مالسلاو ةالصلا هيلع بلا لاق «ةظيرق ينب يف هميكحت

 بازحألا ةوزغ يف َبيصأ دق هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ناكو "مکی

 هب بيصأ «ناسنإلا تام َرجفنا اذإ ماهبإلا يف قرع لحكألاو ؛هلحكأ يف

 اوناكو ليل يب يقيس ی اعدل اا ل

 عم اوراصو - مالسلاو ةالصلا هيلع ٌىبنلا دهع اوناخو «سوألل ءافلخ

 ج تحت ال مهلا" لاق ٌدعس َنِْط الف ا يلع بارحالا

 يبنلا رمأ نأ ةا هل هللا لوسر دنع هتلزنم ولع نم ناكو «ةظيرُق ينبب ينيع رقت

 نم ُهَدوُعَي نأ لجأل  ةريغص ةميخ يأ - دجسملا يف ٌءابخ هل برضُي نأ ةي

 . بيرق نم هدوعَي ناكف «بيرق
 «ذاعم نب دعس مهيف مكحي نأ اوضرو ةظيرق ينب ةوزغ ْتَلّصح اًملو

 هنأل ؛راّمح ىلع اًبكار ًءاجف ءةظيرق ينب ىلإ دعس رضي نأ كي يبنلا رمأ

 ىلإ اوُموُق» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُئيبنلا لاق َلبقأ اًملف «حرجلا هّكَهْنَأ دق

 -ءالؤه نإ : هل- مالّسلاو ةالّصلا هيلع-ٌجيبنلا لاقف «هولزنأف اوماقف «مكدّيس

 ىلإ هجرخمو بازحألا نم يب يبنلا عجرم باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ضفن نم لاتق زاوج باب «ريسلاو داهجلا باتك < .ملسمو 0 و ينب
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 دفان يمكح :هنع هللا يضر لاقف .كومكح ةظْيرُق ينب نم  دوُهَيلا ينعي

 ؟مهبف
 اه نميفو :لاق لفات كُمكح معن :اولاقو ءهب مه اوُرَقأو !معن لاق

 معن :اولاق  ةباحصلاو - مالسلاو ةالصلا هيلع ٍلوسرلا ىلإ ريشي - انه
 منغتو «مهؤاسنو مهتيرذ نيو .مهتلتاقم لتقُت نأ مهيف مکا : لاقف
 مهيف تمكَح دقل» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنبنلا لاق ءمِراَص مك . مهلاومأ

 . هنع هللا يضر «تاوامس عْبَس ٍقوف نم هللا مكب

 مهءاسن ئبسو .لجر ةئامعبس مهنم لتقو .همكح ةي ّيبنلا ْدّمنف

 ظ . مهلاومأ منغو «مهتاّيرذو
 عك لحد اّملو ءرْمأ ٌلعف اذه .«مكدّيَس ىلإ اوموُق» :هلوق ٌدهاشلا

 كني ملو ذهاب لكي ٌيبنلاو هللاديبع نب ةحلط هيلإ ماق دجسملا كلام نبا

 ةنارعجلاب  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا ىلإ فيقث دَ مدق اّملو
 ٍلجرلا ىلإ مايقلاف «مالّسلاو ةالصلا هيلع- - مهيلإ ماق وأ مهل ماق ةوزغلا دعب
 نا

 سانلا داتعا اذإ امّيسال ءهب سأب ال اضيأ اذهو لوا ي:
 «هب سأب ال كلذ َّنِإف هل اًناهتما كلذ دعي هل ممت هت مل اذإ لادا راصو كلذ
 r ديس يب يبس

 أر ىلع ٌدحاو م موقيو ءاّسلاج ّنوكي ْنأك :هيلع مايقلا :ثلاثلا

 . هنع ٌئهْنَم اذهف «هل اًميظعت
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 مظعُي مجاعألا ُموُقَت امك اوُموُقَت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق
 . "”(اضعب مهضعب

 اف مايقلا عيطتسي ال ٌمامإلا را اذإ ةالصلا يف لإ ىتح

 اوهبشي الئل ؛مايقلا ىلع نوُرِدْقَي اوناك ولو ءاّسوُلُج نولصُي نيمومأملا
 . "'”«مهكولم ىلع نوموُقَي نيذلا مجاعألا

 «كلذ ىلإ ةجاحلا ٍتعّد اذإ الإ َّمُهَللا «هنع ٌيِهْنَم لجّرلا ىلع ٌمايقلاف

 ا ساب واف دحا هيلع قاع نأ لجزلا ىلع تاخبالاو

 ةناهإو هّماركإ هيف دصقي لاح يف هل مارک لجّولا هيلع ماق اذإ كلذكو

 حلص يف - هنع هللا يضر  ةبعش نب ة ةريغملا نم لصح ام لم ,ٌودعلا

 ناك مهنيب اميف ةضوافُملل لي ّئبنلا لسارت شيرق تناك امنيح ةّئيبيدحلا

 هديبو ةي هللا لوسر سأر ىلع اققاو  هنع هللا يضر  ةبعش نب ةريغملا

 . ةضوافُملل َنوتأي نيذلا راّمكلا لٌّسْرِل ةناهإو ل هللا لوسرل اًميظعت فيّسلا

 نباو «(0770)مقر «لجرلل لجرلا مايق يف باب «بدألا باتك «دوادوبأ هجرخأ )١(
 يف دمحأ مامإلاو .(٣۳۸۳)مقر ةي هللا لوسر ءاعد باب ءءاعدلا باتك ءهجام

 بيهرتلاو بيغرتلا ىف يرذنملا ظفاحلا هنسح ثيدحلا اذهو .(707/0) دنسملا

(۳1/۳(. 0 ) 

 وهو هءارو انيلصف ةَ هللا لوسر ىكتشا :لاق هنع هللا ىضر رباج ثيدح ىلإ ةراشإ (۲)

 ءاندعقف انيلإ راشأف ءاًمايق انآرف انيلإ تفتلاف «هريبكت َسانلا عمسُي ركبوبأو .دعاق

 نوموقي «مورلاو سراف لعف نولعفتل اًفنآ متدك نإ» :لاق مّلس املف .اًدوعق انيلصف
 باب «.ةالصلا باتك د هجرخأ «. .اولعفت الف .دوعق مهو مهكولم ىلع

 .(517)مقر «مامإلاب مومأملا مامتتا
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 نيملسملا نحن - انل يغبني هّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو
 ٍدهلَج یل أ اي # : هناحبس هللا لاق ءانرمأ اذكه اَنأل ؛لعفلابو لوقلاب

 الو # : ىلاعت هللا لاقو ء[۷۳ : ةبوتلا] 4 لع ظل و

 تلک الإ تت ودع نم ول اني الو رادكحلا ظيِفَي اتوم کروم
 رورّشلا مهيلع لخدُي نم ام نأ بفسؤملا نم و ۰ اا لک ع

 e يتلا ةيرتكلا مدان يف رهكراشي امير نرغلاب
 .دايعألا هذهب نوبعلي مهو مهيلع باذعلا لزنُي نأ ىشخُي يتلاو ءاهيلع
 - مّيقلا نبا لاق امك «هدنع ِنيَّدلِل رذق ال نم هللاب ذايعلاو - سانلا نم دجوي
 نيّدلل ُرْذَق هدنع سيل نم» :«ةمذلا لهأ ماكحأ» هباتك يف - هللا همحر
 هللا ءادعأ ىلع رورسلا لخدُي فيكو .«مهئّنهيو دايعألا ف ميك راپ

 لوکی ام دش مهيلع ّلخديو مهظيغُيو مهنزحي ام مهيلع لخذأ !؟كئادعأو

 ةكئالمللو هنيدلو هلل ءادعأو انل ءادعأ مهنأل ا اذكه لا خف

 .نيحلاّصلاو ِءادهّشلاو َنيقيدٌصلاو نينا

 فيلا هديبو ةي هللا لوسر سأر ىلع َفقو ةبعش نب ةريغملا نأ مهملا
 ىف هنولعفي ال ايش ٌةباحّصلا ّلعف ٍةلسارملا كلت ءانثأ يف هنإ ىتح هل اًميظعت
 «ةحا لاب مهيديأب همم احن اوّقلت محنت اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك «ةداعلا

 نکل ءاذه نولعفي اوناك ام مهنأ عم .مهوردصو مههوجو اهب نوحسمي مث
 هللا يضر ةباحّصلا لاح مهل نيب راقكلا ىلإ ٍراّمكلا لوسر بهذ اذإ لجأل
 . مالسلاو ةالصلا هيلع مهّيبن عم مهنع

 ىلع ُتلخد دقل هللاو :لاق شیرف ىلإ شیرق لوسر عجر اّمل كلذلو
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 مّظعي املثم ةباحصأ ُهِمَّظَحُي اًدحأ َرأ ملف ٌيشاجنلاو رصيقو ىَرْسِكو كولملا
 . اًريخ اع هللا مهازجو «مهاضرأو مهنع هللا يضر ءاًدمحم ٍدَّمحم باحصأ

 ناك وأ «لجّلا ظفح هب دوصقملا ناك اذإ لجرلا ىلع مايقلا نأ ٌدهملا

 يهنم وهف الإو هيف جرح الو هب َسأب ال اذه نإف ٌردَعلا ةظاغإ هب ٌدوصقملا

 نم .ءيشب قّدصتي نأ ٍةنِّسلا نم نإف ةمعنب هيلع هللا معنأ ْنَم نأ : اثاث

 ةبوت هلام نم ٍءيشب ٌقّدصتي نأ ىلع كلام نب بعك َدرقأ كي ّيبنلا نإف «هلام
 .ىلإ هل اًرخف ناك يذلا ميظعلا رمألا اذه نم هل ّلصح امل لجو رع هللا ىلإ

 0 اوب

 ذإ دعب بذك ٍثيدحب ٌثّدحي ال نأ هتبوت نم نأ كلام نب بعك ٌركذ مث
 نأ دعب اًدبأ بذك ِثیدحب ْثَّدَح ام كلذك لاز امو «قدّصلاب ىلاعت هللا هاّجن

 نإ ىتح «قدّصلا يف لثملا بَرْضَم  هنع هللا يضر  ناكف « هيلع هللا بات

 مَ أوُثوُكو ها اوُقَتَأ اونماء يزل اات 8 :هيبحاص يفو هيف لزنأ هلل
 مهيلع هتّنم نايب يف تايآلا ىلاعت هللا لزنأ «[119 :ةبوتلا] € تريويدَصلأ

 راصتألاَو تيجدهملاَو بلا لَ هَ كان دق » : ىلاعت هلوق نم ةبوّتلاب
 ےس ےس

 4هم قير بول ميزي اڪ ام دب نم ةَرَسْعْلا ماس يف وبا تلا
 ّىبنلا ىلع هتبوت ىلاعتو هناحبس هللا دكأ ةيآلا هذه يفف ١177[0 :ةبوتلا]

 . نأ مات دَّصَل # : هلوقب اهدكأ ءراصنألاو َنيرجاهملاو

 ام هل هللا رفع يذلا نيّيبَْلا متاح كي هللا لوسر دمحم وهف بنا اّمأف

 نم مهدالب نم اورجاه نيذلا مهف نورجاهملا اّمأو ءرَّخأت امو هبنذ نم ٌمّدقت
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 . ةرجهلا نيب كلذ يف اوعمجف «هلوسرو هللا ىلإ اورجاه «ةنيدملا ىلإ ةكم
 اورجاه امّنِإ مهنأل لكي ّيبنلا ةرّصْن نيبو رايّدلا ةقرافمو نطولا ةقرافُمو

 . ةرصنلاو ةرجهلا نيب , اوعمج نورجاهملاف «هلوسرو هللا ىلإ

  ةنيدملا لهأ «مهلّبَق ْنِم ناميإلاو َراَّدلا اوأوبَت نيذلا مهف ٌراصنألا اَمأ

 هنم نوعنمي اّمم ُهوُعَنَمو ةورصنو ةي ّيبنلا اوَوآ نيذلا  مهنع هللا يضر

 ؛راصنألا نم لف مهنأل نيرجاهملا هللا ٌمَّدقو .مهءانبأو مهءاسن

 . ةرصُتلاو ةرجهلا نيب مهعمجل

 هعم جورخلا يف كلذو 4 ةَرَسْعْلا ةءاصم يف ُهوُعَبَنأ ترا # : هلوقو
 ٌرحلا نم نونوكي ام دشأ يف ُسانلاو «ةديعب دالب ىلإ «كوبت ةوزغ ىلإ

 .ظيق ُثقو قولا نأل ؛مهرايد يف اوُقَب ول نونوكي ام بيطأ يف ُسانلاو

 - مهنع هللا يضر  مهنكلو ءلالظلا نسحو رامثلا بيط ُتقو تقولاو

 عيري داكح ام دعب نم # ةرسعلا ةعاس يف ةَجرَحلا ةعاّسلا هذه يف اوجرخ

 .هبلق غيزيف رذع نودب َفلختي نأ داك مهضعب نإف 4 َمُهْنِم يرق بوق
 . ل ٌيبنلا عم اوجرخ ىتح ةماقتسالاب مهيلع ّنم لجو رع هللا نكلو

 شور هي ُمَّنِإ# ىرخأ هرم كلذ دكأ هلع بات ن :هلوقو
 واب سرا سورا و أرلاب مهلمش 4 مح
 . ةماعلا ةمحكلا نم مظعأو ٌفطلأ

 0 . افلح ترذلأ دلتا لعو # : لاق مث

 .قّيمأ نب لالهو «عيبرلا نب ةرارمو «كلام نب بعك مه :ةثالثلاو
 ُثبلا فّلُخ يأ :اومّلُخو «مهنع هللا يضر اوفّلخ نيذلا ةثالثلا مه ءالؤه
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 هيلع - لوسرلا ملح ل .ةوزغلا نع اوُفّلخت ٌدارملا سيلو .مهرْمَأ يف
 مهيف ىلاعت هللا مکح ٌنوكي اذام مهرمأ يف رظني يكل  مالسلاو ةالصلا

 ثضرألا مهيلع ثقاض 4م لا حيل تقاس يع # :هلوقو

 تقاض اهتعس ىلع ضرألا نأ ىنعملاو «ةعّسلا وه ٌبخّرلاو «اهتَعَس عم

 ال :تلق ىتح ضرألا يل ثركنت دقلا : كلام نب بعك لاق ىتح .مهب

 . مهنع هللا يضر « مهيلع قيضلا ةَّدش نم «اه ريغ وأ ةنيدملا يفانأ له « يردأ

 لّمحتت ال يهف هيلع ثقاض ٍناسنإلا سفن «(ْمُهَسْفنَأ هلم َتفاَسَو»

 7 . مهنع هللا جرف ىتح- مهنع هللا يضر -اوربص مهنكلو قن

 7 :[118 :ةرقبلا] يل هَل هلأ نم ًاحبْلَم ال نأ اَوُتَطَو# : هلوقو

 الو .مهعفني دحأ ال هنأ : يأ هللا نم أجلم ال هّنأ اونقيأ ي أ «نيقيلا ىنعمب

 . لجو رع ٍءيش لک هديب هللا هللا ىلإ الإ هللا نم اجلم

 مهيلع بات 4 ءيا بلا وش هلا ووتل ره بات مث :  هلوقو
 امك ‹ هللا بابحأ الإ اهلاني ال «قْفُو نم الإ | اهلاني ال يتلا ةبوتلا بتارم اولانيل

 .[777 :ةرقبلا] 4# تربرهطتمْلأ بيو َنيِبََّتلأ بحي هلأ نإ 9 : ىلاعت هللا لاق

 ا هيلع - لوسرلا ىلإ َنيقفانملا نم اورذتعا نيذلا كئلوأ اأ
 رش مهيف َلزنأ هللا نإف ؛ هللا ىلإ مهرئارس َلكوو مهل َرفغتساو - مالّسلاو

 A مر ملا ممتع اإ م لاب نوشلخیس :  لاقف رشب يف لز

 «سجر ٌرمخلا « سجر هللاب ذوعن شجر مَ عار 5 مهنومولت الف (

 ءالؤه «ٌسْجر ريمحلا ثور «سجر اإل ريم نم رخ يذلا ُرْذقلا
 م

 ]4 : :ةيوتلا] )توج EE او مهلثم



 ح9 ( _____ ةبوتلا باب

 هللا ٌلأسن «منهج ىلإ ايندلا نم نولقتني مِهّنِإ «هلاب ذايعلاو ىوأملا سب
 .ةدّدَمُم ٍدَمَع يف مهيلع ةدصؤم ؛ةدئفألا ىلع علص ٌةيماح ران :ةيفاعلا

 ودبي الو مهرئارس نوملعت ال مكنأل 4 جبع اصر مڪ نوفل »

 4تن ِوُوَقْلا نع صرب ال هلأ ت مع اَوَصْرَكْنِإَم 9 رهاوظلا الإ مكل

 لع هللا اضر الإ كعفني ال هنإف كنع ضري مل هللاو مهلك كنع ٌسمانلا يضر ول

 N E E رمزا فم a هلا لي

 انالُف ٌبحأ ينإ : لاقف ليربج اعد اًدبع ّبَحَأ اذإ هلل نإ : ثيدحلا يف ءاج

 نإ :لوقيف ءامسلا يف يداني م ما «ليربج هّبحيف هل لجتلا هللا ني عب ( هبحأف

 يف لوبقلا هل عضوي مل :لاق ءءامشلا لهآ ُ حم .هويحأف اًنالف بحي هلل
 . ضرألا لْهأ یدل ًالوبفم نوکیف“ ”(ضرألا

 ولا سلا لجو رع هللا لاق امك

 ]1: ميرم] ايو نحيل م

 بالا لا هللا طخسب سانلا اضر ناسنإلا َسمتلا اذإ نكل

 . سانلا هيلع طخسيو هيلع هللا طخسي

 - ةشئاع هل ثبتك ةفالخلا - هنع هللا يضر - ٌةيواَعُم ىّلوت امل اذهلو

 هللا اضر َسمتلا نَم» :لوقي ةي ّيبنلا تعمس :تلاق  اهنع هللا يضر

 هلك و هللا طخسب سانلا اضر َسمتلا نمو «سانلا ةنؤُم هللا افك سانلا طَحَسب

 ‹مهيلع هللا تاولص ةكئالملا ركذ باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هج رخأ (۱)

 «هدابعل هببح اًدبع هللا بحأ اذإ باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسمو «(۹٠۳۲)مقر
 . (۲۱۳۷)مقر
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 ّدع قلاخلا طخسب ساّنلا اضر نوبلطي نيذلا رثكأ امو '''2سانلا ىلإ هللا

 .-هللاب ذايعلاو لجو

 ظ رولا نع ىر ال هلآ ترف منع اوسر ناك » : انه ىلاعت هللا لاق سانلا

 ام_قلَحلا ٌفرشأ كي ٌئيبنلا مهنع يضر ول ىتح ۹١[« :ةبوتلا] *4تيِقِسمْل
 . نيقسافلا موقلا نع ىضري ال هللا نأل ؛ مهعفن

 اهّمظعأ يتلا يصاعَملا باكِتْرا وهو «ٍقْسِفلا نم ٌريذحت ةيآلا هذه يفو

 مكحلا نأل ؛هبسحب ناسنإلا نع هللا اضر نم صقنُي هنإف نسف ٌلكو «رفكلا
 و و قر ا فق وها ةاذؤي فلا للا
 ہا راک | متع اَوَصْرَت ن 9» هللا اضر مدع بابسأ نم ٌببس قسفلاو . هفعضب

 . ةميظع ُبتاَرَمو ةريثك عاونأ قسفلاو « َتيِقِسَفْلا ِرّرَقْلا ِنَع ئَصْرَي ال

 سانلا ٌششغو «قوسفلا نم محّرلا ةعيطقو ءقوُّسُفلا نم نيدلاولا قوقعف
 لكف و نم بذكلاو ءقوُسُفلا نم ٍدهَعلاب ٌردغلاو «قوّسفلا نم

 0 .قوسُفلا نم ٍةيصعم
 ٌقاسنإلا َحلصأ اذإ لامعألا ثانسح اهرّمكت بونذلا َرِئاَعَص ّنكل

 لَآ ٍقَسَع لإ سْمَّشلآ كولد َةوَلَّصلأ ِوِقَأ : یلاعت هللا لاق امك ‹تانسحلا

 .[۷۸ :ءارسإلا] ادو ي ي يو

 ( يف ينابلالا هححصو E هلم باب .دهزلا باتك ‹يذمرتلا هج رخأ )۱(

 .(١١١۲)مقر ةحيحصلا ةلسلسلا



 | CD ةبوتلا باب

 لعف اذإف ء[١١١ :دوه] 4ٍتاَكْيَّسلأ نهدي تصل َّنِإ : لجو رع لاقو

 الإ اهيف عفني الف ُرئابكلا اّمأ . ةريغص تناك اذإ ةئّيسلا تبهذأ ةنسح ٌناسنإلا

 ا ظ .ةبوتلا

 ةعاطلاو «دبعلا نع هللا اضر ءافتنا بابسأ نم ٌقْسْفلا :لاح لك ىلع

 ديرت تنك نإو «هاضر ديرت تنك نإ هللا ةعاط ْمزتلاف ءاضّرلا بابسأ نم

 سانلا ىضرأو سانلا ةنؤم كافك كنع هللا يضر اذإ هللا ضرأف ساّنلا اضر

 اللا طقس عم انآ ضس وش ا بالا اقرب فا اسا دزو باغ
 . هللاب دايعلاو 7 و
 «سيمخلا موي يف ةنيدملا نم جرح كي ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ركذو

 ًنايخأ «مئادب سيل كلذ ّنكلو «سيمخلا موي يف جرخي نأ بحي ناكو

 امبرو «عادولا ٍةّجَح يف اهرفاَّس ةرفس رخآ يف جرخ امك «تبّسلا موي جرخي
 . سيمخلا ٌموي وه هيف ٌجرخي ام بلاغ ٌّنكل ءرخأ ماّيأ يف جِرخَي

 ىلصف دجسملا لحد هّنأو يحض ةنيدملا ىلإ داع لي ّئبنلا َّنأ َركذو

 لبق ءيشب أدبي مل ُهَدلب مدق اذإ هنا ة٤ هتّنس نم اذه ناكو «نيتعكر هيف

 ظ كسلا

 ةالص اهنأل ؛يهَّللا تاقوأ ىتح «تقولا لك لمشت ناتعكرلا ناتاهو

 . اهلغف لح اهُييَس َدجُو ٍتقو ّيأ يف يه اهنع سيلف «ةّيبَبَس
 دقو .دجسملاب ٍءيش ّلك لبق أدبي نأ هدلب ىلإ ٌناسنإلا ّمدق اذإ يغبنيف

 . كلذ ُركذ َمَّدقت
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E ۲۲ٍنْيَّصُحلا ّنِب د َناَرْمع - مّيِجلا حْتفَو ٍنوُنلا ٌمَضِب -  

 يهو يي هللا يبن ثتأ ةنئهُج ْنم ةاَرُما ّْنَأ -اَمُهْنَع هللا يضر - ٌيِعاَّرُخلا

 شا يبن اعَدف ّيَلَع ةفقآف اًدَح ٌتْبَّصَآ ,هللا ّيِبْن أَي :ثلاقف ءىنّزلا َّنِم ىَنْبُح

 ها يبت اهب ََماَف لعق «يِنَباَف تَعَضو اف ههل نِسخا» اقف اهل
 :رَمُع هَل َلاَقف .اَِيَلَع ىّلَص مت ءْتَمِحْرف اَهب رَمآ ّمُك هاهُباَِث اَهْيَلَع تكشف لك
 َنْيَب ْتَمِسُق ْوَل ةَبْوَت ثبات ْدَقَل :َلاَق ؟ْتَنَز ْدَقَو هللا ّيِبَن اَي اَهِيَلَع ْيَّلَصُت
 ْتَداَج ّْنأ ْنِم َلَضفَأ ةَبْوَت َتْدَجَو ْلَمو ءمُهتعِسوَل ةنيدملا لها ْنِم َنيِعْبَس
 .[ملسم هاور] .'''«!؟ىَلاَعَت هلل اهسفنب

 حرشلا
 يضر نيصح نب نارمع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فّلؤملا لاق

 ىنعي «انّرلا نم ىلبح هوا هك يبنلا ىلإ تءاج ةأرما نإ: هنع ىلاعت هللا

 ۰ . اهنع هللا يضر «ت تر دق ًالِماَح
 | Ê يأ َّيلَع ةنقاف اًدح ُتبصأ دق يّ ؛هللا لوسر اد :تلاقف»

 اذإف اهيلإ نسحب نأ ُهَرَمَأو اهّيِلَو كب ٌئبنلا اعدف يلع همقأف ّدحلا ٌبجوي

 تلا ىلإ اهّيلو اهب ىتأ ثعضو املف وي هلا لوسر ىلإ اهب ِتایلف ْتَعْصَر

 تفشكدت التل تطِبُرَو اهبايث تقل : يأ اهب اَهبَلَع ْتَدْشَف اهب َرمأَ» لي
 ىتح «ةريغص الو ةريبك تسيل يهو : ةراجحلاب : يأ «ْتَمحْرَ اهب رم ئ
 ُرَمُع هل لاقفا : تّيملا Es ب

 )١195(. مقر ءانزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ءدودحلا باتك «ملسم 37 0



 | ةبوتلا باب

 : لاقف «بونذلا رئابك نم ىنّزلاو : ي (ْتَنَر قور هلل 0 ب اًهْيلَع يَلَصَت
 ينعي «ْمُهْنَعسَول هئْيِدَملا ٍلْهأ نِم َنْيِعْبَس ىَلَع ْتَمَمُش سف ول ةَبْوَت ْتَبأت دقل»

 7 «مهتعفنو مهتعسول بنذُم مهلك نيعبس ىلع تمّسق ول ةعساو ةبوت

 نِم لضفأ َتدَجَو له : يأ “لجو َرَع هل استپ ْتَداَجْنَأ َنِم َلَضْفَأ َتْدَجَو
 لجأ نم اًهَسفن ْتَملَس : علا يح تديدما» اما لاخلا هاذه

 ْنِم لضفأ كانه ام . ىنّزلا مثإ ْنِم ٍصوُلُحلاَو - E هللا ىلإ بّرقتلا
 !؟ اذه

 ؛ ريك ةئاوق ىلع يلد ثيدحلا اذه يف

 نأ بجي هّنإف - جّرزت دق ينعي > صحم وهو ىنز اذإ ينازلا ذأ :اهنم

 نوملسملا اهأرق ةيآ- لجو رع هللا باتك يف اذه ناك دقو ؛ اًبوجُو مجرب

 «هدعب نم ٌءاَفلُخلا جرو و يلا مج اهوا و اهوعوو اهوظتعو

 اذإف . ةمألا هذه يف اًهَمكح ىقبأو اظفل نآرقلا نم اهّحسَن هتمكحب هللا ّنكلو
 ناكم يف قوب . تومي یتح مجرُ هنإف-جوزت دق يذلا وهو ُنَصحُملا ىنز
 . تومي یتح وب نومي ىصحلا نم نوذخأيو «سانلا عمتجيو « عساو

 فيّسلاب لتي ن ْنأب عْرَّشلا رمأي مل هنأ : ياس هوو ص

 يف باذعلا ملأ قوذيو بذعتي ىتح ةراجحلا هذهب مجرُي لب «هرمآ يهتنيو
 :مارحلاب ِهِدَّسَّج عيمج ذذلت يناّزلا اذه َّنأل ؛ مارحلا ةذل ْنِم ُهَدَجَو ام ٍلباقم
 .ةّدللا نم لان ام ردقب باذعلا نمدسجلا اذه لاني نأ ةمكحلا نم ناكف

 ةزاجحلاب مجري نأ زوجي ال هنإ :هللا حر « ءاملعلا لاق اذهلو

 2 .؛حیرتسیف اًعيرس تاومو هيلع ٌرهجت ةريبكلا ةراجحلا نأل ؛ ؛ ةريبكل |!
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 ىتح طّسوتم ىّصح نكلو .هتؤم ليئو هيذؤت هذه َّنأل اًدج ةريغّصلاب

 . تومي مث ملألا قوذي

 ةو «ةلدقلااوئيحأت كتف نإ: : اَب يبنلا لاق دق سيلأ : اا

 مجول َّنِم موُجْرَملل ٌحَيْرأ ٍبِيّسلاب ةلتقلاو «حبذلا اوئِسْحَأَف متحد

 ؟ةراجحلاب

 ةلتقلا ناسحإ نكل مالّسلاو ةالّصلا هيلع لوستلا ُهَلاَق دق ىلَب : ان ۰

 نأ ول كلذلو ؛عرشلل قفاوم هنأل ٌناسحإ ٌمْجَرلاف «عرشلل اهتقفاومب نوكي
 رع اتلاف هلق نأ لبق هب رّزَعَو اَدْمَع ةلتقف ضخش ىلع ىنج اًيناج اجر

 . هلت نأ لبق هلتق اندرأ اذإ يناجلا اذهب

 مث «هيلجر مث هيدي ًالثم_عّطقف اًصخش لتق اًيناج ًالجر نأ ول : اثم

 مث «هيدي عطقت لب !!فيسلاب ّيناجلا لتقن ال اننإف .هسأر مث «هناسل

 يف اًناسحإ اذه ربتعيو ءّلَعَف اًملثم هسأر عطقن مث «هناسل مث «هيلجر
 - .ناك هجو يأ ىلع عرشلل اًقفاوم نوكي نأ ةلتقلا ناسحإ َّنأل ؛ةلتقلا

 ا لارج ىلع لباج كيدلخلا اذه يفو

 . هسفن هحضف لجأ نم ال حلاب ه هريهطت لجأ نم

 نم ؛هبئان وأ مامإلا دنع «ىنز هنأ هسفن نع ثدحتي يذلا ناسنإلاف
 .ٌمْذُي الو مالُي ال اذه «هيلع دحلا ةماقإ لجأ

 ديدحتو لتقلاو حبذلا ناسحإب رمألا باب ‹حئابذلاو ديصلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 ظ ظ )١1906(. مقر ر



 - 3 ةبوتلا باب

 ؛ سانلا ةماع كلذب ربخي «ىنز هنأب هسفن نع ربخي يذلا ناسنإلا امأو

 يتّمأ لك» :لوقي الب لوسرلا َّنأل ؛نيفاعملا ريغ نم وهو هسفن حضاف اذهف
 مث بدلا ُلَعْفَي ْيِذَّلا : لاق ؟نورهاَجُملا ْنَم :اولاق . نيرهاجُملا الإ ىفاعُم
 . ب ُتدحَتَي بصي من يللا همسي

 رقيل يضاقلا ىلإ بهذي نأ ىنز اذإ ناسنإلل لضفألا له لئاق لاق اذإ

 نأ اذه نع باوجلاف «؟هسفن ٌرْئسي نأ لضفألا وأ «ّدحلا هيلع ماقيف «هدنع

 . . ًاليصفت كلذ يف

 DS ا ا يردي

 وللا لعب لب دل نيب ريكي اروبا 101 لبطل ايت دروب

 . هيلع هللا بات بات نمو « هللا نيبو هنيب

 ىلا عجرم دربنا فاخر ءاًحوصَن هتبوت نوكت ال نأ فاخ نم امأو

 ىلإو أ ءرمألا يلو ىلإ بهذي نأ هّقح يف لضفألا اذهف ؛ ؛ ىرخأ ةرم بنذلا

 . ٌدحلا ِهيلَع ماقيف ُهَدنع َرقُيل «هريغ وأ يضاقلا

3 2 2 

 َّنَأ ؤَل» :َلاَق ب هللا َلوُسَر َّنَأ - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ْنَعَو - ٣

 ؛ُباَرلا 9إ مدا نبا َنيع ُالْمَي الو ُهَلِْم ِهْيَِإ هَل ّنأ ٌبحال ؛ًالام داو ءم مَآ نبال
 .[هيلع قفتم] ."!«ّبات ْنَم ىَلَع هللا ُبوُثَيو

 .(88) ص هجيرخت مدقت ()

 للعم CET مقر « «لاملا ةنتف نم ىقتي ام باب «قاقرلا باتك ‹«يراخبلا هج رخأ )۲)

 )۱۰٤۹(.. مقر ءاثلاث ان ىغتبال نييداو مدا نبال نأ ول باب «ةاكزلا باتك «ملسم
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 :لاق ب شا َلْوُسَر َّنأ - ُهْنَع ُهللا ّيِضَر - َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 4

 ٍنالُخْدَي َرْخآلا امُهُدَحاآ ُلّثقَي ِنْيَلُجَر ىلإ - ىلاعتو ُهَئاَحْبُس - هللا ُكَحْضَي»

 ُمِلْسُيَف .لتاقلا ىَلَع ُهللا ُبوُتَي ّمُك لفيف هللا ليبس يف اذه ُلِتاَقُي َةَّنَجلا

 ظ 00 قفتم] .27ُنَهَشَتْسُيف

 حرشلا
 مظع امهم هيلع هللا بات بات نّم َّنأو «ةبوتلا نايب يف ناثيدحلا ناذه

 الو رخاء اإ هللا عم وغني ال َنيِدَلاَو# : هباتك ىف لاق ىلاعت هللا َّنأل ؛ هبنذ
 لل للاى للا رص صر رو ر یی لح م ر رص

 اوآ
 8 گو < ب e 0 اس اضم ع وعر سس
 © امانأ قلي كلذ لعب نمو تونز الو يحلي الإ هللا مرح یتلآ ستل َن فد

 ےک ی ےس صا ص ےس ےک ےس 0 2 ى اور ر ص تحرج رص ےس هس ترو” ور ےس

 لمعو جرم او بات نم الإ 9€ نام ديف دو مقا موي بادسمعلا هل فعلصي
 ص تر

 e رع 4 2 34 ر 0 ےس ےس < ص 2 ی ےس 1 1 1 ےس ص

 ( ( 54-7١,[. :ناقرفلا]

 َّنأ :ةانعمو  امهنع هللا يضر - سابع نب هللادبع نع لوألا ثيدحلاف

 نأ بلط : يأ «َْمَتبال» ّدحاو داو هَل ناك ولو «لاملا نم عبشي نإ مدآ نبا
 كرتو نفذو تام اذإ كلذو ؛بارتلا الإ ةفوج المي الو «نايداو هل نوكي
 هلك لوسرلا تح كلذ عم ْنكلو «هتتاف اهّنأل ؛منتقي ذئنيح ؛اهيف امو ايندلا

 زرتحي ال هنأ ؛لاملا يف عمط هدنع نوكي يذلا َّنأ بلاغلا َّنأل ؛ةبوتلا ىلع

 . مرحملا بسكلا نم ةمّرحملا ءايشألا نم

 مقر ءُمِلْسُي مت َمِلْسُملا ٌلتقي رفاكلا باب «ريشلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
«(YAYنالخدي رخآلا امهذحأ لتقي نيلجرلا نايب باب ءداهجلا باتك «ملسمو  

 .(۱۸۹۰) مقر «ةنجلا



 ظ بان رم ىلع هللا توتو :لاق اذهلو هللا ىلإ ةبوتلاب كلذ ءاود نكلو ظ

 هللا نإف  لاملاب قلعتي امم تائيسلا هذه تناك ولو  هتائّيس نم بات نمف

 ظ . هيلع بوتي

 لپ يبنلا نأ هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع وهف يناثلا ثيدحلا امأ

 . (ثيدحلا . . . نْيلجَر ىلإ هللا كَحضَي : لاق

 يف ةوادعلا مت امهنی ناك هنال ؛ نيلجرلا نيذه ىلإ هللا كحضف

 بلق يف يتلا ةوادعلا هذه هللا َبَلَقَف ءرَخآلا َلَبَق امهدحأ نإ ىتح ؛ايندلا

 نورهطي ةنجلا لهأ َّنأل ؛ للا نم امهسوفن يف ام لازأو «مهنم دحاو لك
 مِهِروُدص فام اتَعرنو » ْمِهْفْصَو يف - ىلاعت هللا لاق امك ؛دقحلاو لغلا نم

 ر ر رو

 ٤١[. :رجحلا] #نيلبلقلم م ر ررسم لع اناوحإ لغم

 . اَمُهْنيِب ناك هّنأ نيلجرلا يطل درا بالا هجو اذهف
 اًرفاك ناك يذلا لتاقلا اذه ىلع لَم  ىلاعت - هللا نإ مث «ةوادعلا ٌمامت

 ظ . هيلع هللا باتف «باتف

 نو ا و : ليلد هيفن
 هلبق ام ُمِدْهَي مالسإلا َّنأل ؛ هيلع بوتي- ىلاعت هللا َنِإفنيملسملا

2 2 3 
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 ربصلا باب٣
 ء[؟١٠ :نارمعلآ]#أورباَصو اوريصأ اونم اء ذآ اهيأتي # : ىلاعت هللا لاق 5 رم سا م ےس ص 2 ے۹ ن 5

 E ef mr e o ej را ےس م
 سيفنالاو لاومألا ن صقنو عوجلاو ٍفوخلا س ءىس مكنولبنلو # : ىلاعت لاقو

 َنوريدَصلأ فرب اإ © : ىلاعت لاقو ء[١٠٠ :ةرقبلا] « برملا رمو تّررمَتلَاَو
e 

 ا 2چ

 نمل كلذ كل َرَمَعَو ربص نمو # : ىلاعت لاقو ۰ : رمزلا] باس ريع مهرج

 . مم هَل نل ةوَلَصلأَو رباب اوُنيِعَتْسأ 9 : ىلاعت لاقو ء[۳٤ :ىروشلا] 4« ومالا مع

 ٠ کنم نيدهنجملا ملت ىح کول ہتکو » : ىلاعت لاقو ء[١١٠ :ةرقبلا] 4َنيِريّصلَ

 ةريثك هلضف نايبو ربصلاب رمألا يف تايآلاو ء١۳ ا 4 َنيرِدَّصلَأَو

 ورحم

 حرشلا
 . سبحلا : ةغللا يف ربصلا

 : ةثالث رومأ ىلع سفنلا ٌنسْبَح : عرشلا يف هب دارملاو

 . هللا ةعاط ىلع : لوألا

 . هللا مراحم نع : يناثلا
 . ملعلا لهأ اهركذ يتلا ربصلا عاونأ هذه . ةملؤملا هللا رادقأ ىلع : ثلاثلا .

 ىلع ةليقث ةعاطلا َّنأل هللا ةعاط ىلع ناسنإلا ربصي نأ :لوألا رمألا

 ندبلا ىلع ةليقث نوكت امّير كلذكو «ناسنإلا ىلع بعصتو «سفنلا
 اهيف نوكي اضيأ كلذكو «بعّتلاو زجعلا نم ءيش ناسنإلا عم نوكي ٌثيحب
 اهيف تاعاطلاف «جحلا ةلأسمو ةاكزلا ِةلأْسَمك ؛ةيلاملا ةيحانلا نم ةّقشم

 هللا لاق «ةاناعم ىلإو «ربص ىلإ جاتحتف «ندبلاو سفنلا ىلع ةّقشملا نم ءيش ٠
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 ٠٠١[. :نارمع لآ] ‰اوْطب ارو او راض و اوریصا اوما ےل اهيأتي ٭ : یلاعت

 مّرح اًمعهّسْفن ناسنإلا فكي ٌثيحب هللا مراحم نع ربصلا : يناثلا رمألا

 .هسفن ناسنإلا رّيَصُيف ءءوسلا ىلإ وعدت ءوشلاب ةرامألا سفنلا ّنأل . هيلع هللا

 . «هريغ وأ ابّرلاب لطابلاب لاملا لكأو «تالماعملا يف شغلاو «بذكلا لثم

 کا ىضاعجلا ومات ا و ةقرسلاو رمش برقر انزل

 ىلإ اًضيأ جاتحي اذهو ءاهلعفي ال ىتح اهنع هسفن ٌناسنإلا سخيف

 ىوهلاو سْفّنلا فك ىلإ جاتحيو «ةاناعم

 - هللا رادقأ أل ؛ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلا وهف : ثلاثلا ؤمألا امأ

 .ةملؤمو ةمئالم ناسنإلا ىلع لجو رع

 نم هيلع ربَّصلاف ؛ تاعاطلا نم ركشلاو ءركّشلا ىلإ جاتحت :ٌةمءالملا

 . لوألا عونلا

 يف ناسنإلا ىلتّبُيف ؛ةملؤم ٌنوكت َناسنإلا مئالت ال ُثْيَحِب :ةملؤمو

 عاونأو . هعمتجم ىف ىلتبيو هلهأ يف ىلتبيو .هدقفب هلام يف ىلتبيو «هندب

 هيلع ُمُوحي اّمع هّسفن ٌناسنإلا رصيف . ةاناعُمو ربص ىلإ جاتحت ةريثك ايالبلا

 دنع ناسنإلا َّنأل . حراوجلاب وأ «بلقلاب وأ «ناسللاب عزجلا راهظإ نم
 : تالاح عبرأ هل ةبيصملا لولح

 . طّخستي نأ : ىلوألا ةلاحلا

 . ربصي نأ : ةيناثلا ةلاحلاو

 . ىضري نأ : ةثلاثلا ةلاحلاو

 . ركشي نأ : ةعبارلا ةلاحلاو
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 ظ .ةبيصملاب باص امدنع ناسنإلل نوكت ٍتالاح ير هذه

 رار راج راي ماسح ىلوألا لاحلا امأ

 نم هّبر ىلع ٌءيش  هللاب ذايعلاو - هان يف نوكيا بلقلاب طخستلا

 دكا ناكرردسود ها اموت اب داعلاو د هللا ىلع هّرشلاو طخسلا ٠

 | ( . ةبيصملا هذهب هملظ

 :هاروبث اي هاليو اي ؛روبثلاو ليولاب وعدي ناف :ناسللاب طخسلا امأو -

 كلها اهوم ديو علا يذؤيف رهّدلا بّسي نأو

 وأ ءهسأر عفصي وأ .هذخ مطلي نأ لثم : حراوجلاب طخستلا امأو -

 ظ . اذه هبشأ امو هبوث شي وأ «هرعش َتفِتْني
 نم اوجني ملو «باوّقلا اوُمرُح نيِذّلا َنْيِعِلَهلا لاح ؛ طخسلا لاح اذه

 يف ةبيصُم ؛ناتبيصم مهدنع راصف .مثإلا اوبستكا نيذلا لب «ةبيصملا

 . مهملؤي اّمم مهاتأ امب اينّذلا يف ةبيصمو ءطخّسلاب نيّدلا

 هركي وه «هسفن ّسبحي نأب ةبيصملا ىلع ربصلاف : ةيناثلا لاحلا امأ

 ثدحتي ال ؛ةسفن ُب نكل «تعقو نأ بحي الو ءاهبحي الو «ةبيصملا

 يف نوكي الو «هللا ُبضخُي ام هحراوجب لعفي الو «هللا طخ امب ناسللا
 . اهل هراك هنكل رباص وهف ءاّدذبأ هللا ىلع ءيش هبلق

 ههنا هردص ازش ناسنإلا نوكي ْنأب ؛اضأرلا :ةغلاثلا لاحلاو

 . اهب بصي مل هنأكو اًمات ًءاضر اهب ىضريو «ةبيصملا

 هيلع يبنلا ناكو ءاهيلع هللا ركشيف ؛ركّشلا :ةعبارلا لاحلاو

 لك ىلع هلل دمحلا» :لاق ٌةركي ام ىأر اذإ مالسلاو ت ةالصلا
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 ظ ظ . ؟0(لاح

 َرثكأ ةبيصملا هذه ىلع باوثلا نم هل بّترُي هللا نأ لجأ نم هللا ٌركشيف

 . هباصأ امم

 هللا تدمحف ؛اهعبصأ يف تبيصأ اهّنأ تادباعلا ضعب نع ركذُي اذهلو

 :هباصأ ام هباصأ دق عبصألاو هللا َنيِدّمْحَت فيك :اهل اولاقف «كلذ ىلع
 . قفوملا هللاو . اًَهربص ةرارم ينتسنأ اًمرجأ ةوالح َّنِإ : تلاق

 ىلع ٌثحلا اهيف يتلا تايآلا - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا قاس مث

 تبدا اتات ب هللا لوقو :َلاقف «هيلعاف ىلع ءانثلاو ربّصلا

 ا : نارمع لآ] * حر رحم مکمل هوت أوطياَروأورراَصوأريَصأ وثم

 :ةعبرألا رماوألا هذهب مهناميإ فرشبو «مهنامب | ىضتقمب نينمؤملا هللا رمأف

 ٠١[. :نارمع لآ] 4 توخي مکمل هل اوتو اوطياروأورباصو اقريصأ ©
 iy .ةعاطلا ىلع ةرباصملاو ‹ةيصعملا نع ربصلاف

 وحلمت مُكَلَمَل هللا اوقتاو » . هلك كلذُدْحَت ىوقتلاو «ريخلا عباتتو
 ديو ا : هللا مراحم نع اوربصاف

 هيلإ تَّعد ثيح الإ نوكي ال ةيصعملا نع ربصلا َّنأ مولعملا نمو
 ربص هنإ لاقي الف ةيصعملا هلاب ىلع أرطت مل يذلا ناسنإلا امأ «سفنلا

 . َسْفّتلا سبحاو «ربصاف ةيصعملا ىلإ كسفن َكّتَعَد اذإ نكلو ءاهنع

 : نارمأ اهيف ةعاطلا ّنأل ؛ةعاطلا ىلع يهف ٌةرباصُملا امأو

 هححصو (TA‘T)» مقر ‹نيدماحلا لضف باب «بدألا باتك «هجام ها هج رخأ )1)

 (VY) عماجلا حيحص يف ينابلألا
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 . هب هسفن مزل ٌناسنإلا هب ُفّلكتي لعف : لوألا رمألا

 ٌليقث ةيصعملا كرتك ةعاطلا لعف َّنأل ؛سفلا ىلع لقي : يناثلا رمألاو

 . ءوسلاب ةراّمألا سوفنلا ىلع

 اذهلو ؛ةيصعملا نع ربّصلا نم لضفأ ةعاطلا ىلع ربصلا ناك اذهلف

 يف هودع ناسنإلا رباصي امك كرباصُي اًدحأ ّنأك «اورباَص# : ىلاعت هللا لاق

 ۰ .داهجتلاو:لاققلا

 يف ءاج اذهلو «هيلع رارمتسالاو ريخلا ةرثك يهف ةطبارملا امأو

 ٌةَرْثكَو ؛هِراَكَملا ىلع ء'اوُضاولا م عابشإ) : لاق هنآ ل هللا لوسر نع ثيدحلا

 مکلذن طابا مُكْلْذَ ةالّصلا دعب ةالّصلا اظتناو «دجاسَملا ىلإ | اطخلا

 . اهلعفل ةرثكو ةعاطلا يف رارمتسا هيف ّنأل ."' ”( طابا

 باقع نم يقي ام ذاختا ىوقتلا َّنأل ءهّلك كلذ لمشت اهّنإف ىوقتلا امأو

 . يهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب نوكي اذهو « هللا

 مث «صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم قبس ام ىلع اهفطعف اذه ىلعو
 لاقف حالفلل بس ةعبرألا رماوألا هذهب مايقلا نأ ىلاعتو هناحبس - هللا ن

 ١ توخي کمک «.
 .بولطملا لوصح ىلع :نيئيش ىلع رودت ةعماج ٌةملك حالفلاو

 هبولطم هل لّصَح لجو رع هللا ىقّتا نمف .بوهْرَملا نم ةاجنلا ىلعو

 . هبوهْرَم نم اَجّنو

 )50١(. مقر .هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ لضف باب .ةراهطلا باتك ءملسم هج رخآ (۱)
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 ةوُلَبنَلَو

 ویب كَنولْبَنْأَو 9 : ىلاعت هلوقو . : هللا همحز - لاقف ةيناثلا ةيآلا امأو

 « ترش لن كو رمت سفال ٍلاوَمَأْلا نم ِصَفْنَو عوجلاو فول نم

 هذهب دابهلا ريخ نأ - لجو َّرع- ل .[ ١6 : ةرقبلا] '؛

 ديك

 . مككريتخنل يأ مگن
 هلك فوخلا َّنأل ؛هنم ءيشب لب هلك ٍفوخلا ال 4 فّ و

 كيان يك كلا رمدمو كلهم
 هللا همّدق اذهل و رجلا نم مظعأ وهو ؛نمألا ٌدَقف ره «فوخلا»

 ءاحل ناك 0 ل ٌتهذيو لّلعتي امير عئاجلا ناسنإلا نأ هيلع

 «هقوس يف الو هتيب يف ال رقتسي ال  هللاب ٌذايعلاو  فئاخلا ّنكل . رجش

 «عوُجْلاَو وتلا نم وى ل لاقف هب هللا أدب اذهلو ؛ عئاجلا نم ٌجظعأ فئاخلاو
 س تال تو ا نآل ا هع تا ااو

 . ةيويندلا تابوقعلاو «ةينيّدلا تابوقعلاو «فواخملاو «رطاخملل

 . جلاب یل عجل
 : نييَنعم لمحي عوجلاو

 ءابو وه ؟؛ءابو دابعلا يف  هناحبس هللا ثدحُي نأ :لوألا ىنعملا

 رم دقو «سانلا ىلع ُرمي اذهو «عبشي الو ناسنإلا لكأي ٌثيحب «عوجلا

 َءيَّشلا ناسنإلا لكأي . عوجلا ةنس ىكست ةماعلا دنع ةفورعم ةنس دالبلا هذهب

 ل . اًدبأ_ للاب ذايعلاو  عبشي ال هّنكلو ريثكلا
 الو ريثكلا زبخلا لكأيو  هللاب ذايعلاو - عبشي الو دحاو ِنَآ يف ًالماك اًرفُخم
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 . عوجلا نم عون اذه . هيف ضرمل عبشي .
 اهيف ردي ال يتلا ةلجمُملا نونسلاو بدجلا : عوجلا نم يناثلا عونلا

 . عوجلا نم اذه «عرز اهيف ومني الو عرض

 باصت ٌثيحب «داصتقالا صفن : ينعي € ٍلَوْمَأْلا َّنِي صفو هلوقو
 يتلا نويدلاب اهتموكح ُقَمّرَتو ءاهداصتقا رّخأتيو ءرقفلاو ةداملا ةلقب ةمألا

 . اًناحتماو ًءالتبا لجو رع هللا اهردقي بابسأل ةجيتن يتأت

 مهكلهت ٌةَئيْوَأ سانلا يف لي ٌثيحب ؛توملا : ي يأ (سفنالاو# هلوقو
 هذه يف ثدح هنأ انثدح دقلو هد تي . مهيلع يضقتو

 ةنس) ةّماعلا دنع هتنس ىّمسُت ميظع ءابو اهيف ثدح ةّيدجنلا دالبلا يأ_دالبلا

 « هللاي ذايعلاو نفد الإ دحأ مهنم قبي مل تيبلا يف ءابولا لحد اذإ (ةمحرلا

 يناثلا لغ ْنِمو « ضرمب اذه باصُيف «رثكأ وأ سفنأ ةرشع هيف تيبلا يف ٌلُخدي
 - ّدجسملا اذه مِ دق هنأ انثدحو مهرخآ نع اوتومي ىتح «عبارلاو ثلاثلاو

 اهيف سيل «ةريغص ةيرق يف لوألاب سانلا ناكو ةزينعب ريبكلا عماجلا دجسم

 ىلإ عبس دحاولا ةالصلا ٍضْرف يف اًنايحأ ُمَدَقُي «مويلا لاحلا وه امك ريثك رمان
 . سفنألا نم ٌصقن اضيأ اذه . ةئبوألا نم هللابذوعن ؛ ٌرئانج نامث

 صقنت نكلو عوج كانه نوكي ال نأ :يأ 4 تاّرمثلا» :هلوقو

 رع هللاو .ىرخألا راجشألا يفو ليخنلاو عوُرزلا يف اهثكرب ٌعّرنت «تارمثلا

 . نوُعجري مهّلعل اولِمَع يذلا ضعب مهقيذيل رومألا هذهب دابعلا يلتبي- لجو
 وأ ءطخستلاب ؛ةعونتم تاجردب تبئاصملا هذه ٌسانلا لباقيف

 . قفوملا هللاو . قبس اميف هانلق امك ركشلاب وأ ءاضّرلاب وأ ءربصلاب .



 ھا

 1۱۰: رر1 باکو رک مک رک ب ق١ ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيآلا

 . مهباوث : يأمر  نورباصلا ىطعُي : يأ كورسا يوب ل
 ةنسحلا ؛ ةفعاضم ةحلاصلا لامعألا َّنأ كلذو «ٍباَسِح رعب 9 : هلوقو

 . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئام عبس ىلإ اهلاثمأ ةرشعب

 اذهو لجو َّزَع_هللا دنع نم باسح ريغب يتأت هتفعاضم َّنِإف ُرِبَّصلا امأ

 هلال ؛ رجألا اذه روصتي نأ نكمُي ال ناسنإلا َّنأو «ميظع هرجأ َّنأ ىلع لدي

 الثم لاقُي ال «هيف باسح الو هللا دنع مولعم رمأ وه لب «ددعب لباقي مل

 ريغب هرجأ ىَفوُي هّنِإ لاقي لب «فعض ةئام عبس ىلإ اهلاثمأ ةرشعب ةنسحلا
 لاق مث .رهاظ وه ام ربّصلا يف بيغرتلا نم ةيآلا هذه يفو .باسح

 ظ :فلؤملا

 رأل ٍمَرَع نم كلذ ن رمو ص نمو » : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلا

 ر مهلمتحيو ساّنلا ىذأ ىلع ربصي يذلا َّنأ : يأ ء[١٤ :ىروشلا]

 نم : يأ 4 ٍرْومأْلا مَع نيل 8 كلذ َّنِإف ؛هيلإ اهب نوئيسُي يتلا مهتائيس

 ناك اذإ امّيسالو .ةرباصمو ةلباقم ىلإ جاتحت يتلا اهدئادشو اهتامؤ ْرْعَم

 ؛ هتعاط ببسبو - لجو رع هللا يف هداهج ببسب َناسنإلا لاني يذلا ىذألا

 رع هللا ةعاط اهببس ناك اذإف . اا أ اهل كل سانلا ةيذأ َّنأل

 نإف ؛ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو .هليبس يف داهجلاو .-ّلجو

 : نيهجو نم كلذ ىلع باثي ناسنإلا

 . هل لصحت يتلا ةيذألا نم :لوألا هجولا

 . اهلج نم هللا يف ّيذوُأ يتلا ةعاطلا هذه ىلع هربص : يناثلا هجولاو
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 مهل هترفغمو «سانلا ةّيذأ ىلع ناسنإلا رْبص ىلع ٌثح ةيآلا هذه يفو

 تسيل ٌكيلإ ًءاسأ ْنمل ةرفغملا َّنأ ملعي نأ يغبني نكلو . هيف هيلإ اوؤاسأ ام

 اًنورقم وفعلا نوكي نأب اذه دّيق ىلاعت هللا َّنإف ؛قالطإلا ىلع ةدومحم

 مل اذإ امأ 4٠[« :ىروشلا] 4و لع مرج َمَلَصَو اصح ْنَمَّه ل : لاقف حالصإلاب

 . رفغت الو ٌفعت الف حالصإ ةرفغملاو وفعلا يف نكي

 ءداسفلاو ٌرشلاب اًفورعم اًصخش كيلإ ًءاسأ يذلا ناك ول :كلذ لاثم

 ظ . هّرش ىف ةدايز كلذ يف ناكل هنع توفع ول كنأو

 لجأ نم كقحب ذخأت لب «هنع وفعت ال نأ لضفألا لاحلا هذه يفف

 هنع وفعلا ىلع ٍبّنرتي مل هنع توفع اذإ صْخّشلا ناك اذإ امأ .حالصإلا
 مرج حلصأو اف نمف #9 : لوقي هللا َّنأل ؛ نسحأو لضفأ وفعلا نإف ؛ةدسفم

 نوكي نأ نم كل اًريخ ناكل هللا ىلع كرجأ ناك اذإو ؛[٠4 :ىروشلا] هلأ لع
 حلالا كا لامعا دعا ةت وراغب كلذ

 عم هلأ نل ورَلَّصلاَو ربشلاب اوُنِيَِتْسأ 8# :ىلاعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا
 رومألا ىلع نيعتسن نأ  ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ء[١١٠ :ةرقبلا] © يرل

 . رومأألا هيلع تلّهس هللا نم جرفلا رظتناو ربص اذإ ناسنإلا َّنأل ءاهيلع ربصلاب
 َّنأ ملغاو» لّمحتو ربصاف ربصلا ىلإ جاتحي ءيشب تبصأ اذإ تنأف

 . "'"«اًرسي رسعلا عم َّنأو «بكلا عم جرفلا َّنأو ءربصلا عم رصنلا

 -لوسرلا َّنإ ىتح «ةيويندلاو ةينيَّدلارومألا ىلع نيعت اهنإف ةالصلا امأو

 سمع يمص 2

 )١( دمحأ هاور )۲۹۳/۱(.



 OAD ربصلا باب

 . ''”(ةالّصلا ىلإ عزف رم برخ اَذإ ةنأ» : هنع ركذ - مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناعتسا اذإف ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نأ هباتك ىف هللا َّنّيبَو

 دبعلا نيب ةلص ةالصلا َّنأل كلذ هل هللا رسي هرومأ ىلع ةالصلاب ناسنإلا

 بّقتيو «هوعذيو «هيجانُيو «هللا يدي نيب اهيف ناسنإلا فقيف «هبر نيبو

 . ةنوعملل اًببس تناكف ؛ةالصلا هذه يف نوكت يتلا تابُرَقلا عاونأب هيلإ

 َّنأل «ةصاخلا ةّبعملا ak # :ىلاعت هلوق

 : نيمسق ىلإ مسقنت ت  ىلاعتو هناحبس- هللا ةيعم

 . : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يهو «دحأ لكل اما ةماع ةّيعم -

 رع ىلاعت هلوق يفو ء[4 :ديدحلا] 4 مش امن ا

 ر رثكأ الو ك كلذ نم َّقَدَأ ال ع ل ع

 ٠ .[ا/ :ةلداجملا] 4 َرُهَعَمَوَه

 - هللاو الإ قولخم ْنم امف < :قلخلا عيمجل ةلماش ةّئ ةماعلا ةّيعملا هذهو

 . كلذ ريغو اًرصبو اًعمسو ةردقو اًناطلس هب طيحيو «هملعي هعم- ىلاعت

 هذهو ؛دييأتلاو رصنلا يضتقت يتلا ةيعملا يهف ةصاخلا ةّيعملا امأ -

 دلوع بدلا حس ١ ءدحأ لكل تسيل «مهعابتأو لسرلاب ةصاخ

 نم كلذ هبشأ امو # َنيِريِلَّصلَأ َمَم هلأ نإ ء[۱۲۸ :لحنلا] € تونس مش

 ٍريَصلاَ اونیو : یلاعت هلوق ريسفت دنع () مقر هريسفت يف يربطلا هجرخأ )١(

 مقر «ليللا نم لكك يبنلا مايق تقو باب «عوطتلا باتك «دوادوبأ هجرخأو ,ةركَصلاَو
 هنسحو «ىّلص رمأ هبزح اذإ ناك» :ظفلب )۳۸۸/١( دنسملا يف دمحأو «(۱۳۱۹)

 )٤۷٠۳(. مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا
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 ةّصاخلا ةّبعملا هذه ىلع ةلادلا تايآلا

 يف ناقل خم بهلاحيس- 2001010

 «هشرع ىلع هتاوامس قوف لجو رع وهو «سانلا عم وه لب «مهتنكمأ
 ام :نولوقي برعلاو .كعم وهو قوف نوكي ءيشلا نإف ؛ كلذ نم عنام الو

 انلز ام :نولوقيو ؛ءامسلا يف رمقلا ّنأ ملعي لكو .انعم ٌرمقلاو ُريسن انلز
 قلاخلاب َكّلاب امف . ءامسلا يف وهو فورعم مجن وهو انعم ليهسو ريسن

 طيحم وه كلذ عمو «هشرع ىلع ىوتشا ٍءيش لك قوف وه « لجو رع
 اًملع ؛كب طيحم - ىلاعت هللا َّنإف تدرفنا امهم .دحأ ّلك عم ءيش ّلكب

 ظ . كلذ ريغو اًرصبو اًعمسو اًناطلُّسو ةردقو

 رباّصلا نيعُي هللا نأ ىلع ٌليلد ببدأ َمم هلأ َّنِإ 9 : ىلاعت هلوق يفو

 .- لجو رع هللا هّبحي ام ىلع ربصلا هل متي ىتح هألكيو هدّيؤُيو

 کم ل ا :ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 r] : : دمحم] راب 00

 قولبلا وأ نالا ىس الا :مكترتختل :4 ولبتو
 e ا

 ا ؛ هيلع داهجلا غرف يالا ريا هل لا : ينعي

 رص هللا ءان ولو # : ىرخأ ةيآ يف - ىلاعت هللا لاق اذهلو الو
 ر م سو اسس کو مر رع لذ 06

 دیس 9€ معآ ضب ناف لآ لیس يف اولی ندو ضع ڪعب اولا نکو منم

 :[44 :دمحم] ( نة هين © لا غي
 لس روج مور كل

 هملع رصف نم ضعب مّهوتي دق 4َنيِدِهَجمْل معن ىح ل : لجو رع هلوقو



 1س 027 س
 - ىلاعت هللاف ؛ حیحص ريغ اذهو ؛ عقي ىتح ءيشلا ملعب ال هناحبس - هللا نأ

 فا < ےک متر » : ىلاعت لاق امك ءاهعوقو لبق ءايشألا ملعب .

 Ve] : 3 ر هللا لع كلذ نبك ىف لد نل شالا او ءامسسلا

 ةيأل اهل ت ذكم اف فوت ودع الاء ءيشلاب ملعي ال هللا نأ ىعّدا نمو

 !!عقتنأ لبق ءايشألا ملع دق_ىلاعت-هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم اهلاثمأو

 يذلا ملعلا وه * َنِيِهْجْمْلآ ملن ح9 ةيآلا هذه يف يذلا ملعلا نكل
 ال َنوكي نأ لبق ءيشلاب هللا ملع نأل كلذو ؛باقعلا وأ باوثلا هيلع بّئرتي

 . رمألا نيبتي ىتح هب ل مل دبعلا َّنأل ؛دبعلا لعف ةهج نم ءيش هيلع ُبترتي
 .«باقعلا وأ e قحتسا هنأ نيبتي ذئنیح ؛هب ربتخاو دبعلا هب يلب اذإف

 . ءازجلا هيلع بترتي اًمْلِع : يأ برها رَ ىح 3 : هلوقب دارملا نوكيف
 لع :يآ 4 كَ قحط هلوقب دارملا : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 هنأب لع نوكي نأ لبق ءيشلاب هللا ملع َّنأل ؛ءيشلا رهظي ىتح ينعي ءروهظ

 . نيملعلا نيب قرفو . ناک هنأب ملع هنوك دعب هملعو «نوکیس
 . ناك هنأب ملع يناثلاو «نوكيس هنأب ملع لوألا ملعلاف

 اًدغ اذكو اذك لعفأ فوس :كل لاق اًصخش َّنأ ول قرفلا كل رهظيو

E E Oا راسا و  
 ناذهف . ًالعف هلعف دق هلعفيس هنأ كثّدح يذلا ءيشلا نأب ملع : يأ ؛ رخآ

 ظ ظ . 4 َماََت ٌّقَح# ىلاعت هلوق جيرخت يف ناهجو
 .باقعلا وأ باوثلا هيلع بترتي يذلا ملعلا هب دارملا نأ : لوألا هجولا

 . هربتخيو دبعلا هللا يلتبي نأ دعب «ىولبلا دعب الإ نوكي ال اذهو
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 نأ لبق ءيشلاب هللا ملع نأل ؛ روهظلا ملع هب دارملا َّنأ : يناثلا هجولا

 . ناك امب اًملع هب ىلاعت هملع راص «ناك اذإف «نوکیس هنأب ٌملع نوكي

 ةملك ءالعإل هدهج لذب يذلا وه :دهاجملا 4 َنيِدِهِنَجْمْلا # : هلوقو

 يف دهاجم امهالكف E دهاجملاو ل ب دهاجهملا لمشيف « هللا

 «سانلا نيب هرشْنيو همّلعُيو ملعلا مّلعتي يذلا : هملعب دهاجملاف . هللا ليبس

 حالّسلا لمحي يذلاو . هاجم اذه « هللا ةعيرش ميكحتل ةليسو اذه لعجيو

 دوصقملا ناك اذإ «هللا ليبس يف دهاجُم اًضيأ وه ءادعألا لاتقل

 . ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأ نيداهجلا

 داهجلا نم هيف اوفلك ام ىلع نوريصي نيل : يأ «َتِريدَّصلاَو # :هلوقو

 . هب نوموقيو هنولمحتيو

 روهظ انل رهظتو انل نّيبتتو اهربتخن : يأ راب البلو 9 :هلوقو
 . باقعلاو باوثلا هيلع بّترتي

 يبنلل باطخلاو .4 تربص رو ل لاق ءالتبالا اذه هللا ركذ اّمل

 نم اي رشَبو «دمحم اي رش :ينعي «باطخلا اذه هغلبي نم ّلكلو كي

 اهنولباقي الف ىولبلا هذه ىلع نوربصي نيذلا َنيرباصلا ٌمالكلا اذه ُهْعلْي
  ءاضّلاب اهولباقُي نأ كلذ نم ٌلمكأو .ربّصلاب اهنولباقي امنإو طخسّتلاب
 بئاصملاب باصملا نأ انيلع رم امك . ركشلاب اهولباقي نأ كلذ نم لمكأو
 «رکشو ًاضرو «ربصو E OS هللا رادقأ نم

 هك انو ان اراق ٌةَبيِصُم مُهئَبلَصَأ آد َنِدَلا 9€ يِربدَصلأ رکو » : لاق انهو
AR 

 ةرقبلا] #نوعجر : 100]



 ظ ربضلا باب

 - لجو رع - هلل اوفرتعا ةبيصم مهتباصأ اذإ * مّ اإ اَوْلاَم# :هلوقو

 لاق اذهلو ؛ءاش ام هكلم يف لعفي نأ هللو ءهلل كلم مهنأو ءهكلم مومعب

 امُهلوَذَحَأ امو َنإ» :اهل لاق «هتانب ىدحإل - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا
 ا تح ا ا ل جو ك ل كلك تا: فأ

 . ىلاعتو كرابت هتمكح هيضتقت

 هللا ىلإ اوعجري نأ دبال مهنأب نوفرتعي € َنوُعِجر هل ابو 9 :لاق مث

 نأش وه امك_اوربص نإو «ْمِهِطَخَس ىلع مهازاج اوطُخست ْنِإ . مهيزاجيف

 . بئاصملا هذه ىلع مهربص ىلع مهيزاجي ىلاعت هللا نإف -موقلا ءالؤه

 هيلع رباصلا بيثيو ءالبلاب- لجو ٌرع-يلتبيف
 oY\]» : :ربلا] ةو مَ تولَص مَع كز » : ىلاعت لاق

 عمج تاولصلاو ةَ متر ني ٌسوَلَص لعل نيرباصلا ينعي :كئلوأ

 . هتكئالم دنع مهيلع هللا ينثي «ىلعألا الملا يف مهيلع هللا ءانث يهو ةالص

 دنع لجو رع هللا مهاده نيذلا 4َنوُدَمْهْمْلأ مه كبتوأو 3 هلوقو

 هذه يفو .مهباصأ ام ىلع اوربص امنإو اوطخستي ملف بئاصملا لولح

 ٌصصخأ يه لب «هتمحر يه تسيل لجو رع هللا ةالص نأ ىلع ليلد ةيآلا

 نمو «ةمحرلا هللا نم ةالصلا َّنأب ءاملعلا نم اهرّسف ْنَمو «لضفأو لمكأو

 ءاكب ضعبب ُثيملا ندعي زا يبنلا لوق باب ‹زئانجلا باتك ‹يراخبلا برنا )۱(

 «تيملا ىلع ءاكبلا باب ءزئانجلا باتك ؛ .ملسمو )١745(., مقر ««هيلع هلهأ

 .(۳) مقر
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 -.-ا-ل هى ى0ى ا-ت-ه--النلللللللللفوورف :. ناك

 ةالصلا لب ءهل هجو ال اذه إف ؛ رافغتسالا نييمدآلا نمو «ءاعّذلا ةكئالملا

 تكلا و تاراصلا لع حيلا فعلا ها رل عا غ
 يأل لوقت نأ كل زوجي كنأ ىلع َنوُعِمْجُم ءاملعلا َّنألو . ةرياغملا يضتقي

 : اًنالف محرا مهللا : نينمؤملا نم صخش

 0 ؛زوجي ال وأ . هيلع لص ّمهللا و ارا

 : ةثالث لاوقأ

 نم مهنمو ا ءاَقلْطُم اهزاج اجأ نم مهنمف -

 . اًعبت تناك اذإ اهزاجأ

 ىَلَع لص مهللا» هلوق يف امك اَعَبَت تناك اذإ زوجت اهنأ حيحصلاو
 ُْح » هللا لاق امك ؛ ببس اهل نكلو اًعبت نكت مل وأ ادّمَحُم لآ ىلَعَو ِدَّمَحُم
 اهل ناك اذإف < 1١7[ : ةبوتلا] هيلع لص اب ا كف ةَهََص میلون ني

 مهللا : لوقت نأ سأب الف .هب سأب ال كلذ نإف ؛اراعش ْذَخََتت ملو «ببس

 ىلع اهقرفو يتاكز ذخ كل َلاقو هتاكزب لجر كءاج ولف «نالف ىلع لص

 يما بيا ردو ‹ كيلع هللا ىلص : لوقت : نأ كلف «ءارقفلا

 ظ . كلذب هيبن هللا رمأ

 عا 0#

 هلع هللا يضر - ٌيِرَّعشألا مصأع نب ِثِراَحلا ِكلاَم يبأ ْنَعَو - ۲

 َناَريملا ألمت ش ُدْمَحلاو «ناَمْبإلا طش ُروُهُطلا» :للكك هللا لوسر لاق :لاق

 ءضزألاو ٍتاوامّسلا َنْيَب اَم المت ؤأ  نآامت هلل ُدْمَحلاو هللا َناَحْبُسو

 .َكِيَلَع ؤا َكَل ةُجُح ُنآْرُقلاو ءًءايِض ُرْبّصلاو ّناَمْرُب ُةَقَدَّصلاو ٌرْوت ٌةالّصلاو
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 .[ملسم هاور] .""”ءاهٌقيوُم وأ ءاهُقِتْعُمَف ُهَسْفَن ٌعياَبف ءوُدْعَي ٍساّنلا لَك

 ظ حرشلا ظ

 يف -ىلاعت هللا همحر - ا نايل ىلع تاكا اا جم

 نايب يف هللا همحر عرش 0 .هلحم نايبو .«هيلع ٌثحلاو هباوثو ربّصلا

 . كلذ يف ةدراولا ثيداحألا

 : لاق لكي يبنلا َّنأ  هنع هللا يضر  يرعشألا كلام يبأ ثيدح ركذف

 الب ئيبنلا نيف «ءايض ٌربَصلاو» هلوق ىلإ «ثيدحلا «ِناَمِيإلا ُرْطَش وهل
 كلَتحَت امدنع ؛ناسنإلل ءيضي هنأ ينعي ؛ ءايض ربصلا َّنأ ثيدحلا اذه يف

 هيدهي ًءايض هل نوكي ربصلا اذه إف ؛ ربص اذإف «تاّثكلا ٌدتشتو تاملُطلا
  .قحلا ىلإ

 رهف ءاهب ناعتسُي يلا ءايشألا ةلمج نم هل - لجو رع هللا ركذ اذهلو

 راس امّ هنأل ؛ هلمعو هجاهّنمو هقيرط يف هل ٌءايضو «هبلق يف ناسنإلل ٌءايض
 يف ًءايضو ئده هديزي- ىلاعت-هللا دف ؛ربّصلا قيرط ىلع- لجو رع هللا ىلإ

 | ا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلف ؛ هرصبيو هبلق

 طس ويطل :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ثيدحلا ةّيقب ام

 . نامل

 :ناسنإلا ةراهظ كلاب يب :روُطلا ٠

 .ناميإلا فصن يأ : : ناميإلا رطس

 .(؟71) مقر ءءوضولا لضف باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ )١(



 نيحلاصلا ضاير حرش يرد

 . ةيلختو ٌةَيِلْخَت ناميإلا نأل كلذو

 بسحب قافلا نيكرشملا نم قربت «قوسفلاو كرشلا نم ربت : يأ
 . لخت وهف «قسفلا نم مهعم ام

 ام لك نم ةيونعمو ةيّسح ةراهط ناسنإلا رهطتي نأ ؛روهطلا وه اذهو

 ناحبسو» «ناميإلا رطش مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هلعج اذهلف . ئذأ هيف

 ةلئاممو بويعلا نم هب قيلي ال اًمع لجو رع هللا هيزنت :اهانعم «هللا

 ( ( . تاقولخملا

 «هلاعفأو «هتافصو «هئامسأ يف بيع لك نع هَّرنُم - لجو َّنع  هللاف

 اذهلو ؛ بيع ىلع وأ صقن ىلع لمتشي اًمسا هئامسأ يف دجت ال .هماكحأو

 ةفص هتافص يف دجت الو ٠۰ : فارعألا] يس اسلا رو : ىلاعت لاق

 : هلوق دعب «نإعَأْلا ٌلثملا هليو # : هللا لاق اذهلو ؛ صقن وأ بيع ىلع لمتشت

 فصولا هل لجو رع هللاف 5٠. : لحنلا] € رسا لم ةرخيألاب ومزيل يَ 3
 بيع ّلك نع هزنملا لامكلا اضيأ هلو «هوجولا عيمج نم ىلعألا لمكألا

 اَمْبَمبَب امو ضرالاو يوما اتع امو # : ىلاعت هللا لاق امك «هلاعفأ يف

 بم قلخ وه امنإو وهلو ٌبعل هللا قل يف سيلف ء[۳۸ :ناخدلا] تبرع

 ` الالف
 سلا 6# : ىلاعت هللا لاق امك ءاًصقن الو اًبيع اهيف دجت ال هماكحأ كلذك 22

 ْنَمَو نوع ةا مكحفأ ل : لجو رع لاقو «[۸ : نیتلا] € مكس ركع هَ
 ٠١[. :ةدئاملا] نوو مومل امك هللا نمسح

 نيب أَم  الْمَت لاق وأ  ِنآلْمَت هلل ُدْمَحلاَو هللا َناَحْبُس» : ال هلوقو



 ربصلا باب

 نيب ام نالمت : ديو يبنلا لاق له : يوارلا نم كش «ضْرألاَو تاوامَسلا

 ظ . ضرألاو تاومسلا نيب ام المت لاق وأ .ضرألاو تاومسلا

 ٠ نيب ام المت هلل دمحلاو هللا ناحبس نأ ينعي . فلتخي ال ىنعملاو

 لوق يف لامك لكي هلا فصو ىلعو لحب هلوق يف صن لک نع

 . ؛هّلل ُدْمَحلاَو»

 نيب يأ ؛نولوقي امك ةيلحتلاو ةيلختلا نيب ناتملكلا ناتاه تعمج دقف
 . صئاقنلا يفن اهيف هللا ناحبسف «يلامك لك ٍتابثإو « صقنو بيع لك يفن

 . تالامكلا تابثإ اهيف هلل ذمحلاو

 .هلاعفأو «هتافصو «هئامسأ ىف هب يلي آل اًّمع هللا هيزنت :حيبستلاف

 ظ .هماكحأو

 ةالصلا هيلع يبنلا ناكو لاج لك ىلع هيجي دمحُي لجو زع - هللاو

 (تاَحلاّصلا وَ ِهيَمْعنب يذلا ش ُدْمَحلا» : لاق هب رسي ام هباصأ اذإ مالسلاو
 ةملك انه اه نإ مث لاح لك ئاعوف محلا : لاق كلذ ىوس ُهباصأ اذإو
 ديلا يللا ولا مهلوق يهو ؛ سانلا نم ريثك دنع اًريخأ تعاش

 . هاوس هوُركم ىلع
 ! !ٌصقان ٌدمحلا اذه

 ىلع - وأ ربَّصلا ةّلق ىلع لدي ريبعت هاوس ٍءوركَم ىلع َكلوق ّنأل

 )۱۷٤ - ۱۷١(. ص هجيرخت مدقت (۱)



 نيحلاصلا ضاير حرش 0 رج

 ناسنإلل يغبني الو «ءيشلا اذهل ةراك كنأو ءربصلا لامك مدع ىلع -ّلقألا

 ؛ هب رّبعُي لي يبنلا ناك امب رّبعي نأ هل يغبني يذلا لب «ريبعتلا اذه رّبعُي نأ

 ىلع ُدمْحُي ال يذلا هلل ُدّمَحلا» :لوقي وأ .«لأَح ّلك ىلع هلل دمحلا» لوقيف

 . ؛هاوس لاح لک
 ام ةداضُم ىلع حضاو ريبعت اذهف ؛هاوس هوركم ىلع :لوقي نأ امأ

 . هل هراك هنأو - لجو رع هللا نم هباصأ

 ناسنإلاف ءءالبلا نم هباصأ ام هركي ال ناسنإلا َّنِإ :لوقأ ال انأو

 لب «هللا ىلع ءانلا ماقم يف كناّسِلِب اذه نلْعَت ال ْنِكل «كلذ هركي ِهِتَعِيبَطب

 . (ٍلاَح لك ىَلَع هذ ُدْمَحلا» هلي يبنلا ربع امك ربع

 . رون ةالصلاو» : ل هلوق

 يفو ءهرْبَق يفو ءههْجَو يفو «هبلق يف دبعلل ٌرون :ٌرون ةالصلاف

 مهعشخأو «ةالص ْئُهَرْثكأ هوجولا يف ارون سانلا رثكأ دجت اذهلو «هرشح

 . لجو رع هلل اهيف
 رع هلل ةفرعملا باب هيلع حتفت ؛ هبلق يف ناسنإلل ارون نوكت كلذكو ٠
 يهو «هتافصو «هئامسآو «هلاعفأو «هللا ماكحأ يف ةفرعملا بابو «- لجو

 ماق دومعلا ماق اذإ «مالسإلا دوُمَع يه ةالصلا ّنأل ؛ناسنإلا ربق يف رون

 . ءانب الف دومعلا مقي مل اذإو «ءانبلا

 زل وسر كلذبرخأ امك ؛ةمايقلا مو رفح زرت كفك

 لع ا نر مالا موب اجو ناري ارون هل ٹاک اَهيلَع طاح 00

 ناَماَهَو ا ا ااا وار هود



 | ربصلا باب

 . فح نب أَو َنْوُراَكَو
 ناسنإلا ظفاحي نأ يضتقي اذهو ا ج ی ول ون

 . هناميإو هملعو هرون ٌرثكي ىتح اهم ريكي نأو ءاهيلع صرحي نأو ءاهيلع
 لاق امك «ةرارح عم”زون نكل ؛رون هيف .«غاّيض َُّنِإ) :َلاَقَف ربصلا اأو

 ه :سنوي] 4ارونَرَمَمْلاَو ای سمَّلأ َلَعج یڑاآ وه # ىلاعت هللا
 ةرارح نم هيف ّدبال ءربّصلا اذكهو «ةرارح ْنم ِهْيِف بال ءوضلاف

 .باسج ريغب ٌهرجأ ناك اذهلو ؛ةريبك ةقشم ةقشم هيف َّنأل ؛ بعتو

 ربصلا يف الا نأ «ربصلا يف : ءايضلاو ةالصلا يف رولا نيب قرفلاف

 ضعب يف ّيندبلاو ّيبلقلا لا نم كلذ يف امل ؛ ةرارحب ترم
 .نايحألا

 .«ناّهرب ُهَقَدّصلا» <

 اذه ىلع لاملا لذبيف «- لجو رع هللا ىلإ اًبّوقت لاملا لذب : ةقدّصلا
 ؛اهريغو دجاسملا ءانبك ؛ةّماعلا حلاصملاو «ءارقفلاو ءلهألل هجولا

 سوفنلاو «سوفلا ىلإ بوبحم لاملا نأ كلذو ؛دْبَعلا نامي | ىلع اناهرُب .
 وه امل الإ بحي ام لذبي ال ناسنإلا نإف ؛ هلل ناسنإلا هلذب اذإف هب ةحْيحش

 قدص ىلع يلد - لجو رع - هلل لاملا لذب يف نوكيف .هنم هيلإ ٌبحأ
 حضور داعب

 او ل ل لاقو )14/۳ دنسملا يف دمحأ هجرخأ )۱(

 .تاقث دمحأ لاجرو . طسوألاو ريبكلا يف : يناربطلاو دمحأ هاور :(؟9ا//١1)



 نيحلاصلا ضاير حرش رد

 مهذجت ؛هفالخإبو - لجو رع - هللاب اًناميإ سانلا ٌرثكأ ٌدجت اذهلو
 . ةقدص مهرثكأ

 نال «َكْيلَع وأ كَل كح ُنآرُقلاو) : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا َلاق مث

 .كل نوكي نأ اًمإف «هقلخ ىلع هللا ةّجح وهو «نيتملا هللا لبح وه نآرقلا

 نم ميظعلا نآرقلا اذه بجاوب تمقو «هللا ىلإ هب َتَلَّصَوَت اذإ اميف كلذو

 اذه ميظعتو «يهاونلا بانتجاو ءرماوألا لاثتماو ءرابخألاب قيدصتلا

 . كل ةَّجَح نوكي لاحلا هذه يفف . همارتحاو ميركلا نآرقلا

 ىئعمو اظفل هترجّهو «نآرُقلا تْنهأ ؛سكعلاب رمألا ناك نإ امأ

 . ةمايقلا موي كيلع اًدهاش نوكي هنإف ؛هبجاوب مُفت ملو «ًالمعو

 ! نيتبترملا نيتاه نيب ةبترم ةا لوسرلا ركذي ملو
 كل اّمإ نوكي نأ ٌدبال هّنأل ؛كيلع الو كل ال نآرقلا نأ ركذي مل : ب

 يف هب يدتهن ةجح اًعيمج انل هلعجي نأ هللا لأسنف . لاح لك ىلع كيلع اًمإو

 -  .ميرك داوج هنإ ؛ةرخآلا يفو ايندلا

 "هوش ا اهقيفشف هفت یاب وشب سلا لك" :هلوق
 ناف دهام ءىش ادعو لمعلابةودغلا نم ههر ادي اغلا لك + ىأ

 ام مَكَعيَو ِلَيَلاب مكنون ىلا وهو  لاقو اكس ليللا لعج  ىلاعت - هللا
 يف نوكي يذلا مونلا اذهف 5٠ ماسال وف مشبب من ربا مشت

 دجتسيو «ندبلا هيف حيرتسيو «باصعألا هيف أدهت «ىرغص ةافو وه ليلا

 . يضاملا لمعلا نم حيرتسيو «لبقُملا لمعلل هطاشن

 .ِهلّمَعِل لك اوُهِجَّناو سانلا راس - ةودغلا وهو - حابّصلا ناك اذإف



 ثلا ىلإ هجتي نم مهمو ا فب ؛ ريخلا ىلإ هجي نم مهنمف
 ظ . هللاب ذايعلاو رافكلا مهو

 يف امك ُناَمْيإلا طس ُروُهْطلاو» رّهطتيو أّضوتي ودغي ام وأ ملسملا
 ؛_- لجو رع - هللا ةدابعب هموي أدبيف ‹ يلصيف بهذي 2 «ثيدحلا اذه

 حتتفيف «هبر نيبو دبعلا نيب ةلص يه يتلا ؛ةالصلاو «ءاقّنلاو «ةراهطلاب

 اذإ ناسنإلل عرشُي هنأل ؛ديحوتلاب هحتتفي لب «حلاصلا لمعلا اذهب هموي

 روس رخل وه كابا يع ارق نأقد لجو رع هللا ركذي نأ همون نم ظقيتسا

 راهلاو ليلا ٍفكَيْخاَو ٍضرَأْلاَو تومَسلا َقْلَح فك # : هلوق يهو نارمع لآ
 اذه .ملسملا اذه ٠۹١ -50١« :ةروسلا رخآ ىلإ 4 بلل لود تبدل

 ديف انني اهي اهعلاب لع رحل : ةمشن ناب وهو ةقيتحلا يف ودتي يلا

 e ا ا اا اا لوقن

 > .مسق اذه

 يذلا لمعلا ىلإ ودغي رفاكلا .اهقبوُجَف هسفن عئاب : اهانعم «اهقيوم وأ» ٠
 هموي أدبي رفاكلا نأ كلذو .اهكلهأ :اَهَقِبْوُأ!ىنعم َّنأل ؛كالّهلا هيف

 موي هيلع بقاعُي هبرشو هلكأ نإف ؛برّشلاو لكألاب أدب ول ىتح « هللا ةيصعمب

 . هيلع بساحيو «ةمايقلا

 3 اهعلتبي ةبرش ّلكو ءاهيلع بقاع إف همف ىلإ رفاكلا اهعفري ةمقث لك

 ظ .. هيلع بقاعُي هنإف هسبلي سابل لکو ؛اهيلع ُبَناعُي هَّنإف ءاملا نم

 . وواو َيحَأ ېا ها ةي مرح ْنَم لق # : ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلدلاو
 نيذلل »1 : فارعألا] اً ايدل ويحل يف انما َنِذَبِل ىه لَه ٍقْرَرلا نم تبطل



 e KD . نيحلاصلا ضاير حرش
 | ( . مهريغ ال اونمآ

 موي ٌءيش اهبئاوش نم مهيلع سيل :ينعي ةي مي ةصِلاَح»
 موي ُةَصِلاَح ايدل َةؤَيحْلا يف اونَما َسِدَلِل ىه لف 8 ةميركلا ةيآلا موهفمف . ةمايقلا

 ةمايقلا موي مهل ةصلاخ تسيل اهّنأو «ٌماَرَح نينمؤملا ريغل هنأ 4 قل
 ظ . اهيلع نوبقاعُيَّس مهنأو

 تذل لع يل # : لزن ام رخآ نم يهو ؛ةدئاملا ةروس يف هللا لاقو

 ةيآلا موهفمف ء[۳٩ :ةدئاملا] # أَوُمِهَط اَميِف حاج ِتَحِلّضلأ اوُلِمعَو أون

 ٠ . هومعط اميف حانج نينمؤملا ريغ ىلع َّنأ : ةميركلا

 ءاهكلهُي اميف هّسفن عئاب وهو  هللاب ذايعلاو  حبصُي ام نيح نم رفاكلاف
 انلعجي نأ هللا لأسن .رانلا نم اهيّجنُيو اهقتْعُي اميف هسفن عئابف نمؤملا اأ

 ىلإ نومسقني سانلا ّنأ ةي هللا لوسر نيب ثيدحلا اذه رخآ يف

 . كل ُةَّجُح ُنآَرَقلاو' : لاق امك ؛ مهل َةَجبُح نآرقلا نوكي مسف

 ٠  .ةحلاصلا مهلامعأب مُهَسْفنأ نوقتعي مسقو

 . قفوُملا هللاو .ةئّيسلا مهلامعأب اهنوكلهُي مسقو -

 #% a #*# # 

 هللا يضر ٰيرذُخلا ناس نب ِكلاَم نب ٍدْعَس ٍدْيِعَس ْيِبَأ ْنَعَو - 5

 ُهؤلأَس ّمُث ,مُهاطغاف يب شا َلْوُسَر اولأس ٍراَصْنألا َنِم اًساَن نأ :اَمُهْنَع

 اَم» :هْيَدَبِب َقْفْنَأ ءيش لك دفن َنْيِح ْمُهَل لاقف ءهدْنع ْأَم َدِفن ىَّنَح ,مُهأطْعأف .



 ( ربصلا باب

 ِنغتنسَي ْنَمو ,هللا ةَفعُي فِفغتسَي ْنَمو .مُكْنَع هَرِخَدا ْنَلف ٍرْيَخ نم يدع نڪ .
 َنم َعَسْؤاو اًوْيَخ ٌءاَطَع ّدَحأ ّيطغأ اَمو .هللا ُهْرَّبصُي نّبصتَي ْنَمو ,هللا هنْغُت

 ظ . [هيلع قفتم] ."''«ِرْبّصلا

 حرشلا
 . اًعيش لأسُي ال هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلا لوسرلا قلخ نم ناك

 ا N ا و

 رجحلا هنطب ىلع طبر امبرو «ءارقفلا شيع هتيب يف شبعيو «رقفلا ىشخي

0 
 . سانلا عجشأو سانلا ٌمركأ مالسلاو ةالصلا هيلع وهف

 هرخدي نلف هدنع نوكي ريخ نم ام هنأ مهربخأ هدي يف ام دفن املف

 هدنع سيل نكلو .مهعنميف مهنع اًئيش رخّدي نأ نكمي ال یا ؛ مهنع

 ا ظ . ءيش

 نمو :لاقف ءربصلاو ءانغتسالاو فافعتسالا ىلع ةي يبنلا تح مث
 2 ا ا

 1 لج ورع هارب ربت هللا هني نغتسي نمو هللا هفعي ففُعَتْسَي

 : رومأ ةثالث هذه

 ديأ يف امع هللا دنع امب نغتسي نم : يأ ؛ هللا هنغي نغتسي نم : ًالوأ ©

 هنإف ؛ مهدنع امل جاتحيو سانلا لأسي نم اًمأو . لجو رع هللا هنغي ؛سانلا

 (01١0) مقر «ةلأسملا نع فافعتسالا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )1٩)(‹

 مقر «ربصلاو ففعتلا لضف باب «ةاكزلا باتك ؛ملسمو )٠٠١۴۳(.
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 ي الود هاب ذايعلاو ایت لق یقبیس (

 يديأ يفك هلا دلع امن ناسنإلا ننغتشا اذ «بلقلا ىنغ ىنغلاو ظ

 .لاؤّشلا نع اًديعب سفّنلا زيزع ُهلَعَّجو «سانلا نع هللا ءانغأ ؛ساّنلا

 نم هيلع هللا مرح اًمع فففعتسي نمف ؛هلل هلع ففعتَي نم : اًيناث

 | . لجو رع هللا هّفعُي ءاسنلا

 ذايعلاو ُكلهي هنإف ةفعلاب قلعتي اميف اهاوه ُهَسْفن عبي يذلا ٌناسنإلاو
 «نيعلا ينزت «كلهي هنإف ؛ ءاسّنلا عّبتَمَي راصو اهاوه هسفن عّبتأ اذإ هنأل ؛ هللاب

 ةشحافلا وهو ؛جرفلا ينزي مث «لجّرلا ينزت ديلا ينزت «نذألا ينزت
 . هللاب ذابعلاو

 هامحو - لجو رع - ا هلع مرحملا اذه نع ناسنإلا ٌتفعتسا اذإ

 .اًضيأ هلْهأ ىمحو

 . بلا هللا هيطعُي يأ ؛هللا هرئصي ريصتي نم ثلاث 3

 ام ىلع تربصو كاج اللا رح اكد كيفن ففتطمو «تربصت اذإف

 - ىلاعت هللا نإف ؛لاؤسلاب سانلا ىلع حلت ملو رقفلاو ةجاحلا نم كدنع

 باب يف هنأل ؛ثيدحلا نم دهاشلا وه اذهو .ربصلا ىلع كئيعُيو كرّبصُي .

 ام :يأ (ربَّصلا نم عَسْؤأو اًرْيَخ ًءاطع حا يطغأ اَمَو» دايم يبنلا لاق مث

 نال ؛ ربصلا نم عسوأو اًريخ ؛هريغ وأ «قزر نم ءاطعب ٍدحأ ىلع هللا نم

 ضرع إو «رّبص ءاَرضلا هتباصأ نإ . ءيش لك لّمحت اروبص ناك اذإ ناسنإلا

 -  .ٌربص"هللاٌرمأام نعناطيشلا هلّذخ ْنِإو ءربص مّرحملا لعفب ناطيشلا هل



 هس ٠ ربصلاباب

 «ناسنإلا ٌهاطعُي ام ريخ اذهف ؛ ربّصلاب هيلع هللا رم دق ناسنإلا ناك اذإف ٠

 ول «سانلا لبق نم يذوأ ول روبّصلا َناسنإلا ٌدجت َكلذلو «هاطعُي ام عسوأو

 ال «لابلا ءىداه هدجت هيلع ءادتعا مهنم لصح ول هرکی ام مهنم عمس

 هَبلق دجت كلذلف هيدا وتاب نع راما «بضغي الو «بلصتي

 . ةحيرتسم هَّسفنو ائئمطم اًمئاد

 بطلا نم م عسوأو اريخ ءاطع ڈک َحأ يطأ اما ب لوسرلا لاق اذهلو
 .قفوملا لاو

 لوسر لاق :َلاَق هنع هللا يضر ناس نب ِبْيَهُص ىَيْحَي يبأ ْنَعَو - ۷
 الإ ٍيحأل كلذ سيلو ُدْيَخ هَل هلك ُهَرْمأ َّنإ ٍنمؤملا ٍرْمأل اًبّجَع» كك هللا

 َرَّبص ءاّرض ُهَتَباصأ ْنِإو ,هل اًريخ ّناكف َنكش ُءاَرَس ُهَتِباَصَأ نإ :ْنِمّؤُملل

 00 .[ملسم هاور] ."''«هل اًريخ َناَكف

 هللا لوسر َّنِإ : يمورلا بيهص نع هلقن اميف هللا همحر  فّلؤملا لاق > ْ .

 ظ هيلع لوسرلا نإ : يأ یخ هل هلک هرم َنِإ ِنِمؤملا ٍرْمَأل ابَجَع" : لاق هلي

 : يأ (نِمْؤُملا رثأل» ناسحتسالا هجو ىلع َبَجَعْلا َرَهظَأ مالسلاو ةالصلا

 . نمؤملل الإ دحأل كلذ سيلو «ريخ هلك هنأش ّنإف . هنأشل

 مقر ءريخ هلك هرمأ ¿ن نيوملا باب «قئاقرلاو دهزلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
(۹۹4). ) ) 
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 نإ)» :لاقف ءريخلا رمألا اذه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لّصف مث ©:

 هذه هل اًرْيَح ناف َربص ٌءاََض ُهْئِباَصَأ ْنِإَو هل اح ناکف رک ٌءاَوَس ُهَتبأَصَأ

 : نيرمأ نيب , هردقو هللا ءاضق يف هّنإف ؛ٍناسنإ ّلكو . ا

 تا ةباصإلا هذه يف سانلاو ءءاَرض اّمإو ءءاَرَس اإ

 : نيمسق ىلإ نومسقني
 هل ريح وهف هل هللا ردفا لاح زك لغ نموملاف + قمم ريغو مۇم

 بستحاو «هللا نم ّجَّرَفلا رظتناو هللا رادقأ ىلع َربَص ءاَرضلا هتباصأ نإ

 .نيمئاّصلا َرجأ اذهب لانف «هل اًريخ كلذ ناكف ؛ هللا ىلع رجالا

 ٍةمعنو «حلاّصلا لمعلاو ملعلاك ؛ةينيد ٍةمعن نم ءاّرس هتباصأ نو
 ركّشلا َّنأل . هللا ةعاطب مايقلاب كلذو « هللا َرَكَّش لهألاو نينبلاو لاملاك ؛ ةيويند

 . لجو رع هللا ةعاطب مايقلا وه لب هلا كش :ٍناسنإلا لوق دّرجم سيل
 هنو دلا دیت نام هلع نرو ا خش نف اف

 ۰ . اينّدلا

 نمل ناني ىذه كلا يذلا او ا دع

 ۰ . ءارضب بيصأ وأ «ءارسب بيصأ ءاوس «ريخ ىلع

 بصي مل ءاوضلا هتباصأ نإ هللاب ذايعلاو رش ىلع وهف رفاكلا اّمأو

 ٌّبسو لب «نمّرلا ٌبّسو ءرهّدلا ٌبسو «روبڻلاو ليولاب اَعَدو ءرجضت لب
 ظ . هللاب ذوعنو لجو رع هللا

 يف هيلع اًباقع ءاّرسلا هذه تناكف «هللا ركشي مل ءاّرس هتباصأ نإو

 «مثإ اهيف هيلع ناك الإ ةبرش برشي الو «ًةلكأ لكأي ال َرفاكلا أل ؛ةرخآلا



 ربصلا باب

 “7 لاق امك يث رفاكلا ىلع نكل «نمؤملل ةبْسُنلاِب هثِإ اهيف سيل ناك نإو

 نيس م ِتبَيَطلاَو وابو رح ولأ لا ةر مرح نم لق ٭ : ىلاعت
 ونمآ نيذلل يه ٣ : فارعألا] 4 ميل موي صلاح ايدل ةويحلا يف أوما

 e سوا ريالا ءةمايقلا موي مهل ةصلاخ يهو «ةّصاخ

 . ةمايقلا موي اهيلع نوبقاعُيو .مهيلع اًمارح اهنولكأيو

 هّنإف ا فالخب «ءاًرسلا مأ ءاّرضلا هتباصأ ءاوس ءٌرش رفاكلاف

 . ريخ ىلع

 ريخ ىف اًمئاد نمؤملا َّنأو «ناميإلا ىلع ٌثحلا :ٍثيدحلا اذه ىفو

 . ةمعنو

 لاصخ نم كلذ َّنأو «ءاًرضلا ىلع رْبَّصلا ىلع ٌثحلا :اًضيأ هيفو
 *ظتنت ءاًبستحُم اًرباص ءارضلا e تيار اذإت ..ةريتماؤملا

 ناونع كلذف ؛هللا ىلع رجألا ٌبسّتحتو - ىلاعتو هناحبس - هللا نم جرفلا

 هللا لاتو كروس لدغو «كسفن ملف سكعلا تيأر نإو «ناميإلا

 ركش اذإ هن ؛ءارسلا دنع ركشلا ىلع ثحلا :ًاضيأ ثيدحلا اذه يفو

 لا هل هللا قيفوت نم اذهف ةمعن ىلع هّبر ناسنإلا

 نيكو مكد ڌڪ نيک ف ذات ْدإَو # ىلاعت هللا لاق امك
 هلذهف ؛ ركشلل ناسنإلا هللا ققو اذإو 253 : ميهاربإ] درس ادع نإ مفك

 اهركش ىلإ جاتحت ةمْعِن يهف َنّْفُو اذإف «ةيناث ةّرم اًهركش ىلإ ٌجاتحت ةمعن
 كيلع هللا َّنَم اذإف «هب مومي نم َّنَق ركشلا َّنأل ؛اذكهو . . .ةثلاث ةرم
 . ةمعن هذهف هيلع كتاعأو
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 7 ر a ال
 ركشلا بجي اهلثم يف هل ىلع ةمغن هللا ةمُعن يرش ناك اإ
 همعلا َّلَصّناو ٌماَيَألا ٍتلاط نإو هلضقب الإ رشا عولب فْيَكَف

 ىلإ جاتحت ةمعن هذهف ركشلل كقفو اذإ هللا َّنإف هللا همحر - قدصو

 يهف تركش نإف «ٍناث ركش ىلإ جاتحت ةمعن يهف تركش نإف «ديدج ركش
 . اًرج ملهو . ثلاث ركش ىلإ جاتحت ةمعن

 انبولق ظقوُي نأ هللا لأسن .اذه نع ةلفغ يف - ةقيقحلا يف - اننكلو

 . ميرك داوج هّلِإ ؛مكلامعأو انلامغأ حلصيو «مكبولقو

 ُهاَشْغَتَي َلَعَج لَك ّيِبْذلا لقت امل :لاق ُهْنَع هللا يضر سنا ْنَعَو - ٨۸

 ٌبْوَك ِكِيِبَأ ىَلَع َسْئَل» :َلاَقَف .هاَبأ َبَْك او :اهْنَع هللا َيِضَر ٌةَمِطاف ْتَنَقَف

 هنج ْنَم ُهاَتْبَآ اي اعد اّنَر َباَجأ ُهاَتْبَأ اي :تَلاق َتاَم اًملق .«مؤَيلا َنْعَب

 اهيل ةّمِطاَف ْتَلاق َنِفُد امل ُهاَعْنَن َليِرْيِج ىَلِإ هاتبأ اَي ءهاَواَم ِسْؤَدْوفلا

 و ”؟َبارْثلا ا هللا ٍلْوُسَر یل اوُتْحَت نا ْمُكُسْفنأ تّباَطأ ءُسْنَأ اي :مالّسلا

 .[يراخبلا هاورإ

 ٠ مقر .هتافوو ا يبنلا صضرم باب .يزاغملا باتك :ىراخيلا هجرخأ )1(

(5515). | ) 



 حرشلا

 هللا يضر- كلام نب سنأ نعٌهاور اميف- ىلاعت هللا همحر_ُفّلؤملا لاق .

 تام يذلا هضرم يف يب هللا لوسر لقث امل ةا دمحم تنب ةمطاف َّنأ  هنع
 نم هيلع ئشْعُي لعج ُهَبْيِصُي ام ةّدش نم : يأ «ُبركلا ُهاَشَعَتَي َلَعَج» هيف

 ناك ؛ضرملاو كعولا هيلع دَّدْشُي واو ا ا

 نإف "كلا تاجرد ىلغأ هل لاب نأ لجأ ىم اك

 ال هنأل ؛- لجو رع هللا نم رابتخاو ناحتماب الإ لاني ال «ةيلاع ةلزنم ربصلا

 . هوركم ىلع الإ ربص

 هللا لاق اذهلو ؟ ريع ر ت كير نقب والا بم ااا

 ناكف 1 همم  َنيِدَّصلََو کنم َنِدِهَجْمْلأ مل ٌقَح مكتوب 9 ىلاعت

 . سانلا نم نالجرلا كعوي امك كعوُي كي يبنلا

 هاب بركاو» اهنع هلل يضر  ةمطاف لوقتف «بركلا هاشغتي لعجف

 ظ 0 . ربصلا قيطت ال ة أرملاو «ةأرما اهّنأل ؟ هبرك نم هل عجوتن

 هنأل ؛مويلا دْعَب كيبأ ىلع برك ال : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف

 هاشغي وهو يو ناك امك «ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا ايندلا نم لقتنا امل كي

 رظنيو ''”«ىلعألا قيفرلا ين ّمُهَّللا « ىلعألا قيفّرلا يف َمُهّللا» لوقي- توملا

 مقر يي يبنلا هب ملكت ام رخآ باب «يزاغملا ٍثاتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 = ءاهنع هللا ىضر ةشئاع لئاضف باب «ةباحصلا لئاضف باتك ءملسمو ©؛)
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 اللب تيبلا فقس ىلإ .

 - «هُبدنت اهنع هللا يضر تلعجف . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يفوت
 .هردقو هللا ءاضق نم طخسّتلا ىلع ٌلديال « فيفخ"َسّدَت هّنكل

 هديب يذلا وه  ىلاعتو هناحبس - هللا نأ (هاعد ير باجأ» اهلوقو

 ىلإ ءيش لك .هديب قلخلا ٌفيرصت «هذيب قلخلا لاجآ «ءيش لك توكلم

 . ىعجألا هيلإو ىهتنملا هللا ىلإ هللا

 ‹ نينمؤملا نم هريغك راص يفوت اذإ والك هنأ وهو ؟ هللا يعاد باجأف

 تل ل لجو رع - هللا يدي نيب فقوت ىٌح هحوٌرب دعصُب

 .هاعد اًيرباجأ «ٌُةاتبأاو :تلاقف

isمالسلاو ةالصلا هيلع هنأل كي وأم سفاجا اود :  

 اک نا یا06 يلا ناک :ةنيبلا ين ةلزيم قاغا ىلعأ

 انآ نوكأ نأ وُجْرَأَو شا ِداَبِع نم ٍدْيَعل الإ ىت آل جلا يف ةلرنَم اهتإف
 يه سودرفلا ةنجو «سودرفلا ةنج ُهاَوأم كي يبنلا نأ كلش الو 00

 يبنلاو هلالج لَج ولا شرع اهّقوف يذلا اهفقسو «ةنجلا تاجرد ىلعأ
 . اهنم ةجرد ىلعأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 «تيملا تومب رابخإلا وه : علا هاعنت َليِربِج ىلإ «ةاتبأ اي :اهلوق

 < مقر )۲٤٤٤(.

 مكرر هع نع دوجلا لوق لثم لوقلا باب ةالصلا باتك < ءملسم هجرخأ ( )1(

 ۱ )۳۸٤(.



 ظ | قت | | | ربصلا باب

 يحولاب هيتأي ناك يذلا وه ليربج َّنأل ؛ّليربج ىلإ هاعنن اننإ : تلاقو

 ( وا

 ةالصلا هيلع ليربج لوزن دق ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دقف اذإف
 . لكك يبنلا تومب عطقنا ي يحولا َّنأل ؛يحولاب ضرألا ىلإ مالسلاو

 ونحت نأ كشف تباعا ادع هللا یر تاق ىفذو لمشاكل ف

 ءاهنزحو هيلع اهيجو ٍةَدِش نم ينعي 2؟َباْلا كي هللا لوسر ىَلَع
 هيلع لوسرلا ةّبحم مهبولق الم دق مهنع هللا يضر - ةباحصلا َّنأب اهتفرعمو
 ؟تباط لهف مالسلاو ةالصلا

 عرش وهو «- لجو رع هللا دارأ ام اذه َّنأل ؛تباط اهّنأ :باوجلاو
 هلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك ولو «هللا

 . مهنع هللا يضر

 نا لاق هكر« ر هلو مكس هل يالا وهاد هناحبس - هللا کل

 3 د دن ةي مب لإ مث © نوم ملو ثيم كئ : هباتك يف ىلاعت
 ,[81 ٠ :رمزلا] ومص

 : دئاوفلا

 ُضَرْمَي ءرشبلا نم هريغك ةي هللا لوسر َّنأ ٌنايب ثيدحلا اذه يف

 يبنلا يرتعت ةّيرشبلا رومألا 0 .رتحیو دریو .شطعيو «عوجيو
peامك و أ ملیر  A 

 )١( مقر «ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب «ةالصلا باتك ءيراخبلا هجرخأ -
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 نوُعْذي كي لوسرلاب نوكرشُي نيذلا موقلا ءالؤه ىلع ذر :هيفو
 . -مهضعب لإ لب «هربق يف وهو هب نوثيغتسيو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 وه بيجي يذلا َّنأك ؛ ةي لوسرلا لأسيو ىلاعت هللا لأسي ال  هللاب ذايعلاو

 . مهلوقع يف اوُهَّفَّسو مهنيد يف اوَُلض دقلو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌلوسرلا
 !؟هريغل كلمي فيكف اًعفنالو اًرض هسفنل كلميال اإ ل وسرلا إف

 بيلا لع کو را نرخ ین رُک لوف ل لق  هیبن ارمآ ىلاعت هللا لاق

 مالل عيتآ نإ : لاق اذهلو ؛ هللا دابع نم دبع وه لب اما کل لآ لو

 o٠] : ماعنألا] € إ وب

 را ل @ راو سک فنا كل قم ط اًضيأ هل - ناجا لار

 يتفيظو هذه : يأ IO ا اودا ا ہی نس نري نل

 ٌرِذَنَأَو # : هلوق ىلاعت هللا لزنأ اًملو ء[۲۱-۲۳ :نجلا] € وت دسرو و نِ

 نأ ىلإ يداني لعجو ةي هتبارق اعد :[7 ١4 :ءارعشلا] 4 بلآ كّيريشع

 هللا نم ِكْنَع ينغأ آل يِلاَم نم ٍتْئِش ام 'دْيلَس دمحم ت تن ةّمطاَف اي : لاق

 هبار ام هُبيِرَي ياا !الا اذه ىلإ ۳ اًئيش

 . اعيش هللا / نِي ِكنع ينغأ ال : اهل لوقي

 .ةالصلا يف وهسلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك .ملسمو 3 = ٠ )٠01١:5((,

 .(61/؟) مقر 0

 .براقألا يف دلولاو ءاسنلا لخدي له باب ءاياصولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 يمت زیو : ىلاغت هلوق يف باب «ناميإلا باتك < .ملسمو (TVoY)» مقرا

 ١ .(£) والا



 ظ ربصلا باب

 ظ . ىلوأ باب نم اهاوس ْنَم نأ ىلع ليلد اذهف
 دجسملا يف مٌهّدجت ويب لوسرلا نوعدي نيذلا ءالؤه ٌلالض هيف

 ظ ر و .ربقلا ىلإ نوهجّتي ءاعدلا دنع يوبنلا

 ظ 0 . ّدشأ وأ ةالصلا يف هللا مامأ
 نكي مل اذإ ريسيلا ٍبدّنلاب سأب ال هّنأ ىلع ليلد : ثيدحلا اذه يفو

 ةالصلا هيلع يبنلا تبدن ةمطاف َّنأل «لجو زع هللا ىلع طخستلاب اًنذؤم

 . لجو زع هللا ردق ىلع ضارتعا نع مني سيلو «ريسي بدن هّنكل «مالسلاو

 دعب تيقب اهنع هللا يضرو ويب دمحم تنب ةمطاف نأ ىلع ليلد هيفو

 يف اوتام تانبو نينب نم هدالوأ لك «ةمطاف أل هدعب هدالوأ نم قبي ملو «هتوم
 الو :هتاجوز الو «ّيهال ؛ثاريم اهل سيل نكلو « ةمطاف تيقب . لكي هتايح
 يبنلا لاق امك «نوئروُي ال ءايبنألا َّنأل هس سا ارا

 , 90وةَقَدَص انُكَرَت ام «ثَروُنَآل ِءايبنألا َرَشْعم اَنِإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

oءالؤه نإ :ٌلوقي ْنَم لاقل اوتو ول مهنأل  

 . كلذ عنم-ّلجو رع هللا كلو ؛ مهدعب نم ثروُياكْلُم نوبلطي ةلاسرلاب او ءاج

 ان ملف ب ةقدص نوكر هنوق رتيام ن روال االف
 .قفوملا هللاو

 : ظفلب نيحيحصلا يف ثيدحلاو (477 /۲) دنسملا يف دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ (1)
 لوق باب «ضئارفلا باتك «يراخبلا هجرخأ .9ةَقَدَص انكَرَت ام «ثّرون ال '

 داهجلا باتک «ملسمو (TYTY) مقر «ةقدص انكرت ام «ثرون ال» : ل يبنلا

 2 .(909١)مقر ةةَقَدَص وهف انكر ام .ءثّرون ال» :ِهلَك يبنلا لوق باب «ريسلاو
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 يب شا ٍلْوُسَر ىلْؤَم ةثراح ِنْب يز نب ةّماسأ دير يبأ نَعَو - 9
 ْدَق يِنْبا ّْنِإ :هللَك ّيبّنلا ُثْنِب ْتَلَسْرَأ :َلاَق ءاَمُهْنَع هللا ّيِضَر «هّبح نباو ِهِّبِحَو

 ام ُهَلَو ءَنْخَأ اَم هلل َّنِإ» :ُلْوَقَبَو َمالّسلا ٌئرَقُي لَسْرَأَف ءانْدَّهْشاف َرضّتخا

 هْيِلِإ تلَسْزَآَف «ْبِسَنْحَتْلَو نبّصتلف ءىَمَسُم ٍلَجآِب ُهَدنِع ٍءيش ُلَكَو ءئطغأ

 نب ْيَبأو لَبَج نب ُداَعُمَو ءةَداَبُع نب دعس ُهَعَمَو اقف اهّنيِتايل هلع مست
 نابم ف ر و وو اوف د "50 ی ه 7 000 هَ

 ايم شلا ٍلْوُسَر ىلإ عفّرف «مهنع هللا يضَر لاجرو 2تباث نب دیزو «بعك

 أي :ٌدْعَس أقف ُهاَنْيَع ْتَضاَقَف ٌعَقْعَفَن ُهسْفنَو ٍهرْجِح يف هَدَعَقَاف ُيِبَّصلا

 «هدانع بوُلَق ىف ىَلاَعَت هليا اهلَعَ ةَمْحَر هذه» :لاقف ؟اذَه ام هللا لْؤُسَر

 0 8 ق أ م سس -ٍ 3 © 5 0 ٠ - جه

 ٍهِدابِع نم هللا محْرَي امنإو ءهِدابِع نم ءاش نم بولق يف» :ةباور يفو

 .[هيلع قفتم] .«ءامحؤلا

 .برطضتو كرحتت «ٌعَقْعَقَت» : ىنعمو

 حرشلا
 نب ديز نب ةماسأ ديز يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ناكو ءو هللا لوسرل ىلوم ناك ةثراح نب ديزو «-امهنع هللا يضر ةثراح

 ناكو «هل يلوم راصف «هقتعأف  اهنع هللا يضر - ةجيدخ هيلإ هتدهأف ءاّدبع

 نباو بح ةماسأف بح اضيأ هنباو «هبيبح يأ كي هللا لوسر ٌبحب بّقلُي .
 . «ًالوسر هيلإ تلسرأ لك لوّسرلا تانب ئدخإ َّنأ ركذ ءامهنع هللا يضر هّبح

 .(180) ص هجيرخت مدقت (۱)



 12 ربصلا باب

 الي يبنلا نم بلطت اهنأو .توملا هرضح : يأ ؛رضتحا دق اهنبا َّنِإ هل لوقت

 لوو ايس ب ايلا و ا
 ( ىّمَسُم لجأب ُهَدْنِع ءيش لکو ٠ ىطغأ ام هلو ذَحأ ام هلل نف «بستحتلو

 اا هتلسرأ يذلا لجّولا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رمأ

 :تاملكلا هذهب يصله

 سانلا نم َّنأل ؛اًهرْبصب هللا ىلع ّرجألا بستحت : يأ اْربصَتلَق» لاق

 لّمؤُي ام هنكل ءٌرُجضتي الو ةيصعملا ىلع ربصي «بستحي الو ربصي نم

 ىلع رجألا ٌبستحاو ٌربص اذإ نكل «ريثك ريخ كلذب هتوفيف هللا ىلع اًمّرجأ
 اَهْرُم» باستحالا وه اذهف «هرجأيو هللا هبيثي نأ هرْبصب دارأ :ينعي ءهللا

 ا «بيتختلو» ةبيصملا هذه ىلع ينعي رض
 لک ءيَّشلا ناك اذإ!ٌةميظع ةلمجلا هذه «ئَطأ ام هَل َدَحأ اَمهّلِل َنإف» : هلوق

 فيكف «هکلم وهف اًنيش كاطعأ نإو و هلل

 ف هكلتي اه كتم ذحأ |ذ] طخين

 نأ هل هلل اذه : لوقت ر نأ 22010111111

 ظ . ءاش ام يطعُي نأ "م

 هبلإ اتو هلل اًنإ» لر وقي نأ ةبيصمب بيض اذإ ناسنإلل ّنَسُي اذهلو

 نم ُهذخأ اذإ هبحن ام كلذك ءءاشي ام انب لفي هلل كلم نحن : ينعي َنْوُعِجاَر .

  كيطعي يذلا ىتح «ئطعأ ام هلو ذخأ ام هل لجو رع هل وه انيدبأ ني

 ىلع الإ هللا كاطعأ اميف فّصتت نأ نكمي ال اذهلو هلل وه ءهكلمت ال تنأ

 كلم هللا انيطعي امل انكلم نأ ىلع ٌليلد اذهو ؛هيف كل َنْذَأ يذلا هجولا

 - هتنبا َرمأي ن
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 لاس ىف: عنف رعت نأ ةاسنالاكازأ ف الطب ف هن فرصت ام ساق
 أل ؛نكمي ال ءكسمأ هل انلُق عرشلا هب نذأي مل هجو ىلع اًقلطُم افّرصَت

 م
 : رونلا] 4 مكنتاء ىلا لام ني مُهوتاَءَو ف هناحبس لاق امك هللا لام لاملا “2 o1 98 را ل ر

 . هيف كل ذأ يذل ذلا هجولا ىلع الإ هيف فرصتت الف هللا لام لاملا ,[”'*

 فيكف «ذحخأ ام هلل ناك اذإف رَ ام هلو َذَحَأ ام شو : لاق اذهلو

 الخ اذه ؟ىلاعتو هناحبس كلم ام كلاملا ذخأي نأ طعن يك ؟عَر

 !لوقنملا فالخو لوقعملا

 0010005 0 م لَجَأبُه ُهَدْنِع ٍءِيَس لكَو» :ل اق

 رادقمب ء۸ :دعرلا] راديو ر کر ال رکا ةارقلا ىف ىلاعتالا
 . ردم هللا دنع وهف هب قلعتي ام لکو «هتافصو «هتاذو «هناكمو «هنامز يف

 ام هلو ذخأ ام هلل نأ ؛اذهب َتنقُيأ اذإف ءنّعُم : ْيأ (ىّمسُم لجأب»

 ةريخألا ةلمجلا هذهو .تعنتقا ؛ىمسم لجأب هدنع ٍءيش 1 : ىلععأ

 ا E a a و هيا

 4 شرم الو اس تک م له هلأ ماج ادإ لأ ٍةمأ لڪل ل هللا لاق امك
 و الا ٤۹4[« :سنوي]

 ظ . رودقملا نم اًيش رّيغت نل تطخست وأ تعزج نإو هنأل ؛ طخستلاو

 اهّمكلو ءاهايإ هَل نأ ُهرَمَأ ام ايب ّيبنلا تنب علبأ لوسرلا نإ مث
 نم ةعامجو وه مالسلاو ةالصلا هيلع ماقف رضي نأ بلطت هيلإ تلت

 «برطضت يأ ؛ عقعقتت هسفنو ٌئبصلا هيلإ م عفرف .اهيلإ لصوف « هباحصأ

RR eلاقف مانع  



 الب لوسرلا نأ ّنظ ؟اذه ام  جرزخلا ديس وه- هعم ناكو ةدابع نب دعس
 - تيكب يأ ا : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌييبنلا لاقف ءاعزج ىكب

 ظ .رودُقَملاِب اعزج ال ٌبّصلاب ةمحر

 يفف ءامخولا هدابع نم ا محْرب د امن : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 .باصُملاب ةمخر ءاكبلا زاوج ىلع يلد اذه

 اف وب ةمحر تيكبف .هندب وأ هلقع يف اًباصُم تيأر اذ

 ناك ًةمحر ناسنإلا بلق يف هللا لعج اذإو «ةمحر كبلق يف لعج ىلاعت هللا
 مكايإو اًمحري نأ هللا و مهمحري نيذلا ءامحُولا نم
 . ةنمح رب

 لاق كي لوسرلا نا ءريصلا بوجو ىلع يلد ثيدحلا اذه يفت
 > . (ْبَِتْحَتلو ربْصَملَف اَهْرُم»

 م ل ضفأ ص ! اعلا نم ةغيصلا هذه نأ ىلع اًضيأ يلد هيف

 هذه «َكتيَمل َرْفَغَو َكَءاَرَع نَسْحَأو ءَكَرْجأ هللا مظعأ» :سانلا ضعب لوق

 هيلع لوسرلا اهراتخا يتلا ةغيصلا ّنكل «ءاملعلا ضعب اهراتخا ةغيص

 س لکو « ىطغأ اَمُدَلَو َذَخَأ ام هلل نف ؛ بيساو ربصأ» e ةالصلا

 . رثكأ عنتقا اهعمس اذإباصملا ّنأل ؛ لضفأ اىَّمَسُم م ِلَجَأبهَدْنع

 اهب لفتحي < ماوعلا ضعب اهنظ امك ةئنهت تسيل ةقيقحلا يف ةيزعتلاو
 .ةمعطألاو ءارقلا اهل رضحيو «عومشلا اهل ٌدقوتو «يساركلا اهل عضوتو

 ِبَصُي مل اًدحأ نأ ول اذهلو ءَربصي نأ باصملل ةيوقتو ةيلست يه لب

 . لاق اذهلو «ىّرعُي ال هّنإف ؛هب ًمتهي ملو مع نبا هل تام ول امك «ةبيصملاب .
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 ةيزعت نست اولوقي ملو «باصُملا ةيزعت ٌنست» هللا مهمحر ءاملعلا

 وقل ب باِصُي ديعبلاو دی تومي بت ال اهو ا :تنرقلا

 . ًالثم امهنيب ةقاَدَص

 تبلقنا - فسألا عم - نآلا امأ.بيرقلل ال باصملل ةيزعتلاف

 برضو حرف دق ناك نإو ىتح «بيرقلل ةيزعتلا تراصو «نيزاوملا
 نيبو هنيبو ءاًريقف سانلا ضعب ُنوكي امّبر ءىَّرعُي ِهّنإف هبيرق تومل لوبّطلا
 اذإ حرفي له «مهارلا نييالم هلو همع نبا تامو «ةريثك لكاشم همع نبا

 هلل دمحلا :لوقيو «حرفي اًبلاغ ؟باصُي وأ لاحلا هذه يف همع نبا تام

 نأ اندرأ ول أنهي اذه ءْىَّزعُي ال اذهف !هلاَم يرو هلكاشم نم ينصّلخ يذلا

 ىلع باصملا ةيوقتل يه امنإ يزاعتلا نأ ملعن نأ بجي هنأ ٌههملاو
 نوكي ام برقأو نوكي ام ّلضفأ تاملكلا نم اهل راتخيف «هتيلستو ربصلا

 قفوملا هللاو . كي انيبن اهغاص يتلا تاملكلا ّنِم ّنسحأ الو «ةيزعتلل

) # # 2 

 ُكِلَم َناَك» :َلاَق يي هللا َلْوُسَر ّْنَأ ُهْنَع ثا َيِضَر بْيَهَُص ْنَعَو -
 ُتَعْباَف ُتْرِبَك ْنَق يّنِإ :ِكِلَمْلِل َلاق رك امف جاس هَل َناَكَو ,مُكَلْبَق ناك ْنَمِئِف
 َكَلَس اَذإ ِهِقِْئِرَط يف َناَكَو E ا

 بهاّولاب رم َنِحاَسلا ىتأ اَذِإ َناكَو ,ُةَبّجعاف ُهَمالك َعِمسَو هيلإ َدَعقف ءٌبِهاَر

 َتْيِشَخ اَذِإ :لاقف ٍبِهاَرلا ىلإ كلذ اكشف ,ُهِبَرَض َنِحاَسلا ىّتآ اًذإف ءهيّلإ َدَعَفَو
 .ُرِحاَسلا يِنَسَبَح :لقف َكلْفَأ تيشخ اذإو يلف ْيِنَسَيَح :لقف نِحاَسلا



 ح6 ربصلا باب .

 :لاَقَف َساّنلا ٍتَسَبَح ذق ٍةَمِيِظَع ِةّباَد ىلع ىثآ ذإ َكِلَذ ىلع وُ امتي
 َناَك ْنِإ َمُهّللا :َلأَقف ًارَجَح َذَخآَف ؟لَضفَأ ُبِهاَرلا مآ ٌلضفَأ ُنِحاَّسلا ُمَلْعَأ َمَْيلا

 ُساّنلا َيضْمَي ىَّنَح َةَباّدلا ِهِذَه ْلُثْقاَف رحاّسلا ٍرْمَأ ْنِم َكْيَلِإ ّبَحَأ بِهاّرلا رم

 يأ :ُبِهاَرلا هَل َلاَقَف ُهَرَبْخأَف َبِهاَرلا ىّنآف ءُساَّنلا ىْضَمَو اًهَّلَتَقَف اَهاَمَرف

 َساّنلا ْيِواَدُيَو ءٌصَرْيَآلاَو ةَمَكَألا ٌءىرْبُي ُمالُغلا َناَكَو ؛ّيَلَع لذت الف َتْيِلْْبا

 ٍةَرْيثَك اًياَدِهِب ااف < ,يمع ڏق 5 ناک كلَملل َنسْيِلَج َعمَسف .ِءاَوْذألا رياَس نم

 اَمْنِإ ءاَدَحأ ْيِفْشَأ آل ْيْنِإ :لاَقف < :ْيِنَتْئَفَش تنأ ْنِإ ٌعَمْجَأ كل انُهاَه اَم اَم :لأَقف

 ُهاَفَشف ْىَلاَعَت شاب مآ ,َكافشف هللا ثْؤَعَد للاب َتْنَمآ ْنِإف ءىَناَعَت هللا 4

 َكْيَلَع َّنَر ْنَم :ُكلَملا هَل َلاَقَف ءُسِلْجَي َناَك اَمَك ِهْيَلِإ َسّلَجف َكِلَملا ْىَت دف .
 ص

 ملف هدف ,هللا كبَر 3 :َلاَق ي َر كَل َوَأ :لاق .يّبر :لاق 0

 ,ّيَنُب يآ :ُكِلَملا هَل َلاَقف ,مالّقلاب َءيچف رم رع ُهيْذَعُم لري

 ك ْيْنِإ :َلاَقف ءُلَعْفَتَو ُلَعْفَتَو ٌصَرْبَآلاَو ةّمكآلا ىِرْبُت اَم as ْعلَب ذق
 ىَلَع ّلَد ىَّثَح ُهْبَّذَعُي ْلَزَي ْمَلف ُهَدْخَآَف ٠ م هللا ئِفْشَي اَمْنِإ ءاَذَحَأ ئِفشأ

 راشنملاب اَعَدف «ئبأف َكِنْيِد ْنَع غِجْرا :ُهَل َلْيقف بها مهاؤولاب ًءيجف ؛بِهاَرلا

 َءيج َّمُك ,ةاقش َعَقَو ىٌح هب ُهّقشف ءِهِسْأَر قِرْفَم ييف راشنملا َءضۇف

 ٍقِرْفَم يف راشنملا َعِضْوف ءىباف ءكنيد نع جرا :ُهل ليقف ,كلملا ِسيِلَجِب

 َكِنْيِد ْنَع ْغجْرا :ُهَل َلِيقف مالّغلاب ًءيج يج > مَ اقش عقو ىتح هپ ُهُقْشف سار

 اَذَكَو اَذَك ٍلَبَج ىلإ هب اوُبَمْذا لاف يباح اَحْصَآ ْنِم رفت لإ ُةَعفَدَف ,ىبأف

 ,.ةؤُحَرطاف إو هني ْنَع َعَحَر نف ُهَتْوُرِز ْمُتْعَلَب اًدإف < :ٌلَبَجلا هب اوُدَعْصاف
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Dae 

 ٌمِهِب َفَجَرف تش اَمِب ْمِهِئْدِفَكا ّمُهّللا :لاقف < لكلا وع ت و

 ؟َكياَحْصَأِب ّلعف اَم :ُكِلَملا ُهَل َلاَقَف ءِكِلَملا ىَنِإ ْيِشْمَي َءاَجَو ءاوُطَقَسَف ُلَبَجلا

 هب اوُيَمْذا :َلاَقَف هباكطأ ْنِم ٍرَفَن ىَنِإ ُهَعَفَدف لعل هللا ٌمهيِاَقَك :لاَقف

 ,هؤفِذْقاَف ألإَو هِي هْنِدِد نع َعَحَر ْنِإَف ءّرخبلا هيب اوُطَسَوَتَو ٍرْوقْر يف ٌةْوُلِمْحاف

 اوُقِرْغَف ُةَنِيِفَسسلا مهب تآَفَكْناف ؛َتْدش امي مهينؤا َمُهَللا :لاقف هب اوُيَهَّدَ

 ُمهِئناَفَك :لاقف ؟َكياَحْصَأِي لعف اَم :كلَملا هل ر َلاَقَف ءِكلَملا ىلإ ْيِشْمَي هشم َءاَحَو
A 
 ټ

 ام :َلاق .هب َكِرُمَآ اَم َلَعْفَت ىَّنَح < يِلَباَقِب تسل َكْنِإ :ِكِلَمْنِل َلاَقَف .ىلاَعَت هللا

 اًمْهَس ذخ َّمُث ؛عْذِج ىلع يِنّبِلْصَتَو بجا ٍديِعَص يف سال غمت :لاق ؟َوُه

 مت مالغلا ٌّبَر هللا مس :ُلق َّمُت ءسؤقلا ٍدبَك يف َمْهَّسلا عض ءٰيټناذک

 ُهَبَلَصَو ِدِحاَو ٍدْيِعَص ْيِف َساّنلا َعَمَجف .يِدَتَتَق كيد َتْنَعف اذإ 94 59

 ْيِف ُهَدَي ّعَضَوف ءِهْعْدُص ْيِف ٌمُهَّسلا َعَقْوف ُهاَمَر ّمُث مالل 4 منسي :َلاَق

 . اَم َتْيَآَرَأ :ُهَل َلْيِقف ُكِلَملا ّيَأف مالُعلا ٌبَرب اّنَمآ :ُساّنلا َلاَقف .تاَمف ِهْغْذُص

 هاوفاب ٍدوُدْخألام رمق .سأثلا َنَمآ ذق .كرذج كب َلْزَن شاو ْدَق ؟ُرَّدْحَت َتْنَك

 ُهْؤُمِجَقآَف هنن د ْنَع ْعِحْرَي ْمَل ْنَم :َلاَقَو ُناَرْيْنلا ايف ا ْتدُحَف كسلا

 ءاَهَن يِبص َهَعَمَو ةأرما ٌتَءاَح یک اوُلَعَفَف ءْمحَتْقا :ُهَل لَ ؤأ ءاًهئف

 ىلع ِكنإف يِربْصا هاما ان :م الغلا اهل ٌلاَقَف ءاهئف َعقَت نأ ا ْتَسَعاَقَتف

 ا ور (”«قحلا

 = بهارلاو رحاسلاو دودخألا باحصأ ةصق باب «قئاقرلاو دهزلا باتك .ملسم هجرخأ )1(



 ےس

 OD ربصلا باب

 «ُنْوُفْرْقلاِمَو اَهّمَضَو ِةَمَجْعُملا ٍلاَّذلا رسكب َىِهَو .ُةآلغأ :«لَبَجلا َةَوْرِذ»

 «ُدْوُدْحَأْلاِدَو :ةَّرراَبلا ضْرألا :اًنُه «ُدْيِعّصلاِ»َو ءنفُسلا ّنم عون :نئفاقلا مضي

 ,ُتَيلَقْنا :يأ «تأفكتا»َو دقوا :«ةرضأأ»َو يوك 0 اعو يف يعي

 © سل اما

 حرشلا
 هيف ربّصلا باب يف- ىلاعت هللا همحر- فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه

 اا راس دنع ناك ىس نیت كرلملا نم الخر نأ يهو ةبيجع ةّصق

 ؛نيّدلا باسح ىلع ولو هحلاصم يف همدختسي نأ لجأ نم : ؛ ةئاطب كلملا

 سانلا دّبع دق يتسم كلم وهو «هتحلصم هيف امب الإ متهي ال كلملا اذه َّنأل

 ' . ثيدحلا رخآ يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك هسفنل

 اًمالُغ ّيلإ ثعباف تربك دق ين ا ر رسام اذه

 ظ .ٌرحسلا هملعأ

 وه باشلا مالغلل ميلعتلا نألو ءميلعتلل ُلبقأ مالغلا نأل مالغلا راتخاو

 يف ملعتلا نم ريثكب اًريخ رغصلا يف ملعتلا ناك اذهلو ؛ ىسني الو «ىقبي يذلا

 :رثكأ لب ناتميظع ناتدئاف هيف رغصلا يف ملعتلا يكل ءريخ لك يفو «ربكلا
 نال «ريبكلا نم اظفح عرشأ بلاغلا يف باشلا نأ : ىلوألا ةدئافلا

 . هلاغشنا ٌبجوت لكاشم هدنع تسيل لابلا غراف تاللا

 )۳۰٠۵(. مقر «مالغلاو
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a نيكل Ee انو تم بانل هني EO E 
 يف شقنلاك رغصلا يف ملعلا نإ» :سانلا نيب ةعئاشلا ةمكحلا نم ناك

 .لوزي ال «رجحلا ١

 راص رمألا لّوأ نم ملعلا َتفّقُت اذإ باشلا نأ يهو :ةثلاث ةدئاف هيفو

 هيلع ُبيِشيف هيلع ٌبشدق ةزيرغ هّنأكراصو «هل ةعيبطلاو هل ةيجسلاك ملعلا .

 فرو اهلا اا و عا دق ےک ماك سافل ی
 ثعبف «رحسلا هملعي اًمالغ اًباش هل َراتخي نأ كلملا نم بلطف .ءايشألا

 !اًريَح مالغلا اذهب دارأ دق ىلاعت هللا نكلو «همّلع ام همّلعف ءاًمالغ هيلإ

 نأل «هّمالك هبجعأف هنم عمّسف «بهارب مايألا نم اًموي مالغلا اذه َجَم

 دقو «ريخلاب الإ ملكتي ال «لجو رع هلل دباع  دباعلا ينعي  بهارلا اذه
 نم هيلع بلغي امب َيّمّسف ةدابعلا هيلع بلغت نكل اًملاع اًبهار نوكي
 ىلع رخأتف بهاّرلا دنع سلج هلهأ نم جرخ اذإ ٌمالغلا اذهراصف «ةينابهتلا

 ام بهارلا ىلإ ٌمالغلا اكشف ؟رخأتت اذامل «هبرضي ٌرحاسلا لعجف ءرحاسلا

 «هب صّلختي اًرْمأ بهالا هنّقلف «رخأت اذإ برضلا نم رحاسلا نم ٌهدجي
 «ينوسّبَح يلهأ نإ :لقف كبقاعُي نأ تيشخو رحاسلا ىلإ تبهذ اذإ : لاق

 ىتح ؛ ينرخأ رحاّسلا نإ : لقف كلهأ ىلإ تيتأ اذإو «هلهأ دنع رخأت : ينعي
 . .اذه نمو اذه نم وجنت

 نأ ىأر هّلعل  بذك هنأ عم  كلذب هرمأ  ملعأ هللاو  بهاولا نأكو

 . !!لّوأتي نأ ٌنكمي هنأ عم «بذكلا ةدسفم ىلع وُبْرت اذه يف ةحلصملا



 ىلإ بهذي مث «هنم عمسيو بهاَولا ىلإ يتأي ٌُمالغلا راصف «لعفف
 عجر اذإو «ينوُرَخَأ يلهأ نإ :لاق هرخأت ىلع هبقاعُي نأ دارأ اذإف «رحاسلا

 ةبادب موي تاذ َرمف . ينرخأ َرحاَّسلا نإ :لاق بهارلا دنع َرخأتو هلهأ ىلإ

 نع َسانلا تسبح دق «ةبادلا هذه ام ثيدحلا يف نّيعي ملو «ةميظع

 له :ربتُحَي نأ مالغلا اذه دارأف ءاهوزّواجتي نأ نوعيطتسي الف «زواجتلا

 ناك ْنِإ ىلاعتو هناحبس هللا اعدو ءاَرَجَح ذخأف ءرحاّسلا مأ هل ريخ ٌبهاَرلا

 ةباَّدلا لتقف «رجحلاب ىمرف «ةّادلا ٌرجحلا اذه لتقي نأ اًريخ بهاّرلا ُرمأ

 . سانلا ىشمف
 كش ال رمأ اذهو «رحاّسلا رمأ نم ريخ بهاّرلا َرْمأ َّنأ الغلا فرف

 مرسي رشم فاك اّمِإو iY ؛ هيف

 ٌرفاك وهف مهب ثيغتُسَيو مهوعديو مهدبعيو مهيلإ برقتي نيطايشلاب هرحس
 اذهف حس اهيف ةيوذأب سانلا ىلع يدتعي نكل اذه لعفي ال ناك نإو . كرشم

 . دتعم ملاظ

 هدنع ناك نإو «دتهم وهف ةريصب ىلع هللا دبعي ناك نإف «بهاّلا امأ

 . انيس هلمع ناك نإو « ةبّيط هتينف لالضلاو لهجلا نم ءىش

 تنأ :بهارلا هل لاقف ىرج امب ٌبهارلا ربخأ مالغلا اذه نأ ُدهملا

 ظ . هل هللا باجتساف هللا اَعَد مالغلا نأل كلذو « ينم ٌريخ مويلا

 َبلط مث رمألا يف كش اذإ ناسنإلا نأ ءدّبَعلا ىلع هللا ةمعن نم اذهو

 ٠ . هيلع هللا ةمعن نم اذه نإف ٠ كولا هيي مالا اینا نكن ت ةيآ هللا نم

 له : هيلع َلكشأو رمألاب مه اذإ ناسنإلل :ةراختسالا ٍتعرش مث نمو
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 ٠ هللا راختسا اذإو «هللا ئيختسي هنإف ءريخ هماجحإ يف مأ ريخ همادقإ يف -

 وأ مادقإلا يف ريخلا نأ ىلع هب لدتسي ام هيطعي ىلاعت هللا نإف ناميإو قدصب .

 ايؤرب اّمإو ءاذهل وأ اذهل هردص ٌحرشُنَي هبلق يف هيقلي ءيشب اإ .ماجحإلا
 . كلذ ريغب اًمإو «سانلا نم ٍدحأ ةروشمب اًمِإو «مانملا يف اهاَرَي

 هنأ ينعي «صربألاو همكألا ءىربُي هل هنأ مالغلا اذه تامارك نم ناكو

 . هل هللا تامارك نم اذهو «نوأربيف مهل وعدي
 اذه لب ایا كان اس برع نب یی رک یز

 . صربألاو همكألا هئاعدب ءىربُيف «ٌةَءاعد ىلاعت هللا ٌبيجتسيف هللا وعدي

 جالا نوكيس يعي ١ لكس ها الغلا ذه كارلا ريحا نق

 . ءيشب يلتبا وه نإ هب رخي ال نأ هنم بلطو «رابتخاو
 َلبَق ىلاعت هللا اعد اذإ «ةوعّدلا ٌباجتسُم_ملعأ هللاو  َمالغلا اذه نأكو

 مالغلا اذهل ةريثك ايادهب ىتأف  رصْبُي ال - ىمعأ ٌسيلج كلملل ناكو

 تنأ نإ - لك يا مسجل : لاقو عمس ام هنع عمس امنيح
 ےس

 ر

 . هللا كيفشي امّنإ : لاقق هىَيَفَس

 EE دب يذلا وه هنأ نعألو هسفتي م !ناميإلا ىلإ رظنا
 نيرا «رعسزلا یش : نم هبشُي اذهو «لجو رع هللا كيفشي امنإ : لاق لب
 ( عورصَم لجرب هيلإ ءيج امنيح «- هيلع هللا ةمحر  ةيميت نبا مالسإلا خيشل

 ي ول كلو ةيعبتا نا نالا حش هلع اف لا روق

 خيش دي نإ ىتح ءاّديدش اًبرض هتبقر ىلع هبرضي مالسإلا خيش لعجف
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 ٠ :هل لاقو لجّولا يف يذلا ينجلا مّلكتف .برضلا نم هتعجوأ مالسإلا
 کرل ا جرت : هللا همحر خيشلا هل لاقف «خيشلل ةمارك جرخأ

 لجو رع هلل لضفلا لب «لضف هل نوكي نأ ديري ال . هلوسرلو هلل ةعاط جرخا
 ام :لاقف لجرلا ظقيتسا ئنجلا جرخ املف . نجلا جرخف .اًرخآو ْالَوأ

 وأ هتيب يف ناك هنأ ْنكمي عرص امنيح هنأل ؟خيشلا ةرضح ىلإ يب ءاج يذلا

 ملأ !هللا ناحبس :اولاقف ؟خيشلا ةرضح ىلإ يب ءاج يذلا ام :لاق «هقوس

 ا اا : لاق ؟كبرضي ناك يذلا برضلاب نحت

 . !لجّرلا ءىربف «هوربخأف
 ( امگا .مهيلإ هللا ةمعن دوس ال ناميإلاو ملعلا لهأ نأ دهاشلا

 . هللا وهو لجو رع اهيلوُم ىلإ اهنوبسني
 مالغلا اعدف مالا نيالا ا وم ااا هل لاقو

 ظ . اًرصْبُم حبصأف «هللا ٌهافَّسف «هيفشتي نأ هّبر

 هلأسف «ةداعلا .ىلع هدنع سلجو كلملا ىلإ ٌسسيلجلا اذه ءاجف

 : لاق ؟يريغ بر كلو :لاق .يبر :لاق ؟كرصب كيلع در نم :كلملا

 مالغلاب ىتأو ؛ مالغلا ىلع لد ىتح هبذعي لز ملف ةا هللا كبرو يبر .

  ؟ءيشلا اذه :كلملغ ىذلا نم: لاك دخ د ةع ر لا ووا

 نكلو . اا AE :هل لاق دق بهاّرلا ناكو

ely NE el 

 ءيج «بهاّرلا ىلع اوّلد امل  هللاب ذايعلاو - رابجلا كلملا اذه ناكو

 . هنيد نع عجري نأ ىبأ هنكلو كنيد نع عجرا : هل ليقف بهاًّرلاب
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 و وا وع وو

 انه نش طقس : نيفش  نيمسق مسقنا ىتح رهظلا مث «ةبقرلا مث سأرلا
 هذه لتقُي نأ يضرو « عجري نأ ىَبأ . هنيد نع كلذ هني مل هنكلو انه نك

 ناك يذلا ىلضألا لجحلاب ءيج مث !!-هل ءاش ام هنيد نع مجرب الو ثقل

 هنيد نع مجري نأ يعّدف «كلملاب رفكو «هللاب ّنمآو كلملا دنع اًسيلج
 بيس يرو با يوك

 . ربصي نأ هيلع بجي ناسنإلا نأ

 افا جرا لقا ع ضيفا ناال لغ ج لد وكل

 ا ٠ ؟اهركُم ناك اذإ ةّرضت الو رفكلا ةملك

 اش نإ «نايخلا هلق وس نلت ةلاشلا تناك ن : صفت ةف اله

 َرصأ ءاش نإو .ناميإلاب بلقلا ةنينأمط عم هاركإلل اًعفد رفكلا ةملك لاق

 ليق ًالثم ينعي . هسفنب ناسنإلا ىلإ اًدئاع ُرمألا ناك اذإ اذه «لتق ولو ىّبأو

 . لتقُي ملو هاركإلل اًعفد دجس وأ «لتقف «دجسي ملف «منصلل دجسا : هل

  مامأ اًرهاظ ولو رفك ول هنأ ىنعمب «نيّدلاب قلعتي ُرْمألا ناك اذإ امأ

 نأ بجي لب ءرفكلا ةملك لوقي نأ هل زوجي ال هنإف «سانلا رفكل سانلا

 ؛ لتق ولو لتقلا ىلع ٌمدقي ٌدهاجملا .هللا ليبس يف داهجلاك «لتق ولو ٌربصي

 نأ ىلع ربجأو سانلل اًماَمِإ ناك اذإف ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأ ديري هنأل

 نمز يف اميسال ءرفكلا ةملك لوقي نأ زوجي ال هّنإف رفكلا ةملك لوقي

 . لف ولو ربصي نأ هيلع لب «ةنتفلا

 0 نحتما نيح - هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلل عقو ام كلذ لثمو



 0 ربصلا باب

 مالك سيلو قولخم نآرقلا نإ لوقي نأ ىلع «ةروهشملا ةميظعلا ةنحملا
 -ةنسلا لهأ مامإ- قاوسألاب ةلغبلاب رجي هنإ ىتح «رّرعو يذوأف «ىَبأف «هللا

 قافأ املك هنكلو «هيلع ىشغي ىتح طوسلاب برضيو قاوسألاب ةلغبلاب رجي

 . قولخم ُريغ يبر مالك نارقلا : لاق

 سانلا نأل ؛هاركإلا عم رفكلا ةملك لوقي نأ هسفنل زجي مل امنإو

 لك راصل «قولخم نآرقلا :لاق ولف «دمحأ مامإلا لوقي اذام نورظتني

 ` يانو قولكم نارقلا نرل الا
 ريض اله عمو. .نيدلل ادق. هسفنا لعج ب هع: يضر تهتك

 ةفيلخلا تامو «ةفيلخلا تام .دمحلا هللو هل ةبقاعلا تناكو «بستحاو

 ءاًميظع اًماركإ دمحأ مامإلا مركأ حلاص ٍةفيلخب هللا ىتأو ءهدغعَب يذلا يناثلا

 ت ی ا نی رع ملا اوا

 :ةعم لا الا لوقيو + تولا

 اذهو .دمحلا هلو . هيلع ءافلخلا نوثدحي اوناك نيذلا هؤادعأ لذخو

 . قفوملا هللاو «كلذك وهو «نيرباصلل ةبقاعلا نأ ىلع ليلد

 نأ هنم بلطف مالغلاب ءيج «هسيلج َلتقو «بهارلا ُكلملا ّلتق امل
 هللاب ذايعلاو  هنأل ؛كرش نيد كلملا نيدو «كلملا نيد ىلإ هنيد نع عجري

 . ههيلأتو هتدابع ىلإ سانلا وعدي -
 يأ هباحصأ نم رفن ىلإ كلملا هعفدف «هنيد نع عجري نأ مالغلا ىَبَأف

 ٌفورعم ٌلبج اذكو اذك لبج ىلإ هب اوبهذا : مهل لاقو - سانلا نم ةعامج

 ىلع ينعي «هوحرطاف :هتورذ اوغلب اذإ مهل لاقو - عيفر قهاش مهدنع
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 نع عجرب نأ يلع وضمت نأ دعب «توميف لبجلا سأر نم عقيل «ضرأل 0

 . هوحر طاف الإو عجر نإف ( هنيد

 ناميإلا نأل ؛ ىبأف هنيد نع عجْرَي نأ هنم اوبلط ٍلبجلا ةّمق هب اوغلب املف

 ظ يابا يي يد ال 1
 ا " ايديا

 ل ل ا همام طقم وع

 كلملا ىلإ مالغلا ءاجو ءاوكلهو اوطقسف لبجلا مهب هللا فجرف . نّيعُي
 . لجو رع هللا مهينافك دق : لاقف ؟كباحصأ نيأ ؟كب ءاج يذلا ام :لاقف

 يأ - روقرق يف رحبلا اوبكري نأ مهرمأو «نيرخآ ةعامج ىلإ هعفد مث
 لعفي مل ناد هييذ نع جرن اذا هيلع اوضرع رجلا كل رعب ة دودج

 - هنيد نع عجري نأ هيلع اوُضَرَع رحبلا نم اوطّسوت املف .رحبلا يف هومر
a:امب مهينفكا مهللا» : لاق مث «ىبأ !ال :لاقف لجو رع للاب نامي  

 Es هللا هاجنأو اوقرغو ةنيفّسلا تبلقناف "تعش

 ظ ظ ظ . ربخلاب هربخأف ؟كباحصأ نيأ

 ؟وه امو :لاق !هب كرمآ ام لعفت ىتح يلتاق َتْسَل كنإ :هل لاق مث
  ناكم يف مهعمجت دلبلا لهآ لك «دحاو ٍديعص يف سانلا عمجت :لاق

 دک يف هعضتف يتنانك نم اًمهس ّذخأت مث «عذج ىلع ينبلُضَت مث «دحاو
 كلذ تلعف نإ كنإف «مالغلا بر هللا مسب :لوقتو هب ينيمرت مث «سوقلا
 ! ينتلتق

 اًمهس ذخأو «مالخلا بَلَصو «دحاو ٍديعَص يف َسانلا كلملا عمجف
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 مث «مالغلا بر هللا مسب : لاقو هامر مث «سوقلا ٍدبك يف اهعضوف هنالك نم
 الا حبصأف .تامو هيلع هدي عضوف . هعدص يف مهّسلا هباصأف هامر

 و كلملاب اورفكو هللاب اونمآو . مالغلا بر هللا مسب : نولوقي

 1 . مالغلا اذه هديرُي ناك

 : لئاسم ىلع ليلد ثيدحلا نم ةعطقلا هذه يفف
 . لوحتي ملو هنامي | نع خزحزتي مل هنأو ؛مالغلا اذه ٍناميإ ةر : :ًالوأ

 .هتوعد لوبقب لجو رع هللا هّمركأ ثيح هللا تايآ نم ٌةيآ هيف :اًيناثا

 یتح لج تار نم E نأ نوديرُي نيذلا موقلاب لبجلا َلَرلْزَف

 .اوطقس

 ناسنإلا اَعَد اذإف :هاعد اذإ ةطضملا ةوعد بيجي لجو رع هللا نأ :اثلاث

 رافكلا ىتح «هبيجُي ىلاعت هللا نإف سعب للا نأ انيوم ا

 ىلإ نوعجر يس مهنأ ٌملعي هنأ عم ٠ هللا مهباجأ ةرورضلا لاح يف هللا اوعد اذإ

 اذإف «نيّدلا هل نيصلخُم هللا اوعد رحبلا يف للّظلاك وم مهيشغ اذإ ءرفكلا

 ا ا : اوقدص مهنأل مهيجنيف اوك رشا مهاجن

 . اًرفاك ناك ولو رطضملا بيجي هناحبس وهو

 اللا ةئاع ةحلصم يف هسفنب روخي نأ زوج ٌناسنإلا نأ :اعبار

 ذخأي نأ وهو «هسفن هب كلهيو هب هلتقي رمأ ىلع كلملا لد َمالغلا اذه نإف

 . .مالغلا بر هللا مساب :لوقيو سوقلا دبك يف هعضيو هتنانك نم امهس .
 مل وهو ٌهَمأ تَنَمآ «هللا ليبس يف داهج اذه َّنأل» :مالسإلا خيش لاق

 يغار تامل هايف ذكي
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 ةرجفتم تالآ لمحي ثيحب «راحتنالا نم سانلا ضعب هلعفي ام اًمأف

 تن مهتم ناك اذإ اهزجفي مل رانكلا ىلإ اهب مدعو

 . هللاب ذايعلاو

 نكي اسك نينا ديل يقوي راف ن هلا سدا ع ريت تا اي نب

 ظ . ''”مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا

 لتقو هسفن لتق اذإ هنأل «مالسإلا ةحلصَم يف ال هسفن لتق اذه نأل

 «سانلا ملْسُي ملف «كلذب مالسإلا عفتني مل «نيتئام وأ ةئام وأ ةرشع

 يف رضح نم لكف «سانلا نم ريثك مالسإ اهيف نإف «مالغلا ةصق فالخب
 نم ناتئام وأ ةئام وأ نورشع وأ ةرشع تومي نأ امأ ءاوملسأ ديعصلا اذه

 رغوي رثكأ ؤدعلا ٌتّنعتي امبر لب «سانلا َملسُي نأ يضتقي ال اذهف «ودعلا

 عنص نم دجوي امك «كتف َّدشأ نيملسملاب َكِتْقَي ىتح لمعلا اذه هردّص

 هذهب مهنم دحاولا تام اذإ نيطسلف ّلهأ نإف «نيطسلف لهأ عم دوهيلا

 ملف «رثكأ وأ اًرفن نيتس كلذ ءارج نم اوذخأ ةعبس وأ ةتس لتقو تارجفتملا

 ُثارجيفتملا هذه ترجف نيذلل ٌعافتنا الو «نيملسملل عفن كلذ يف لصحي

 ا .مهقوفص يف
 لتق هنأ ىرن «راحتنالا اذه نم سانلا ضعب هلعفي ام َّنأ ىرن اذهلو

 يف اهب أجي ءهدي يف هتديدحف ءةديدحب هسفن لتق نمو ...» :ِلكك هلوق وهو )١(
 ٠ «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ .هاَدبأ اهيف اًدَلخم الاخ منهج ران يف هنطب >

 نايب باب «ناميإلا باتك ء«ملسمو ,(0الا/8) مقر «هب ءاودلاو ٌّمسلا برش باب
 )١١9(. مقر «هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ



 ْ ربصلا باب

 و
 سيل هبحاص نأو «هللاب ذايعلاو رانلا ٍلوخدل ٌبجوُم هئأو «قح ريغب سفنلل
 . مّلْسَي نأ وجرن اننإف «زئاج هنأ اًناظ ًالوأتم اذه ناسنإلا لعف اذإ نکل .ديهشب
 .ةداهشلا ةقيرط كلسي مل هنأل ؛الف ةداهشلا هل بتكت نأ امأو «مثإلا نم

 . رجأ هلف أطخأو دهتجا نمو «لّوأتم هنأل مثإلا نم ٌملسي هنكل

 نأ اهيف ءربتعا نمل ةربعلا هيف يذلا ميظعلا ٍثيدحلا اذه ةمتاخ يف
 للاب انمآ اولاقو سانلا نمآ امل «هتدابع ىلإ سانلا وعدي يذلا َرفاكلا كلملا
 : هل اولاقو ءهلهأو ناميإلا ىلع ٍدقحلا لهأو ٌرشلا لهأ هءاج «مالغلا بر
 رذحي ناكو «هللاب ناميإلا وهو «هنم رذحت تنك ام عقو هنإ كلملا اهيأ

 اكلم ناكو «نوعرف لعف امك اًهلإ هسفن لعج دق  هللاب ذايعلاو  هنأل ؛ كلذ
 ينعي دودخألا «تّدخف ككسلا هاوفأ ىلع دودخألاب رمأف ءاملاظ اًيغاط

 ةّئزألا ٍفارطأ ىلع ينعي «ككسلا هاوفأ ىلع يقاوسلا لثم ٌقيمع ٌدْفَح
 هنأل ؛اهيف هومحقأف هنيد نع عجري ملو ءاج نم :هدونجل لاقو «عراوشلاو
 نع نودتري ال مهنكلو نوتأي سانلا ناكف  هللاب ذايعلاو  نارينلا اهيف مرضأ

 - يقيقحلا هنيد نع عجري مل ْنَم لكف ءرانلا يف مهنومحقيف « مهناميإو مهنيد
 اوقرتحاو رانلا يف مهوفذق اذإ مهنكلو «رانلا يف هوفذق - هللاب ناميإلا وهو
 نأل ءرارقتسالاو ميعنلا راد ىلإ راوبلاو رورغلا راد نم نولقتني مهنإف اهب

 رت امي َهَنَجْلا اوُلْخَدأ مکی مکس ماس # :نولوقي نيبيط مهافوتت ةكئالملا
 رانلا ناسنإلا ىري نأ ءربصلا اذه نم مظعأ الو ء[۳۲ :لحنلا] * نوم

 ور | رفا ترا .هيلع اًربصو ناميإ ىلع اًموخ اهيف محتقيف ججأتت

 ءاهلفطو يه رانلا محتقت نأ تسعاقت اهنأك نارينلا ٍتأر املف املف ‹ عيضر بص
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 كد
 رت موا م نجلا ىلع كنان ربا ةاعأ ان: لمظلا اهل: لاقز»

 هللا نأ ءّمَألا هذهل ةمارك وهو ‹ءيش لك قطنأ يذلا هللا هقطنأ نكل ملكتي

 نآل ءاهناميإ ىلع ىقبتو رانلا محتقت نأ ىلع ىوقت نأ لجأ نم اهنبا ّقطنأ
 ىلع همأ نأب يبصلا اذه دهش دقو «ةميظع ٌةيآ دهملا يف ٌيبصلا اذه ملكت

 هللا نأ ىلع ليلد وهو «هللا تايآ نم اذهو «رانلا تمحتقاو ثربصف «قحلا

 و ا دلا لنآ یجب ىلاعت
 ١١[. :رمزلا]

 نام ثبهذو اهلهأ نم ٹجرخ۔ اهنع هللا يضر - نارمع تنب ميرمو

 ناكف ْنك ٍةملكب ىلاعت هللا هقلخ يذلا ىسيع اهنباب ٌلماح يهو اًيصق

 تعضوف «قلطلا ينعي ء[۲۳ :ميرم] € ِةَلْخَتلَا عنج لإ ُضاَحَمْلا اهءاجأف

 كيل َرُمَو > :اهل ليقف «يشمي اًرهن اهتحت هللا لعجو «ةلخنلا عذج تحت
 «ةلخنلا عرف نم عقي بطر ٠١[« : ميرم] 4ائنج اًبَطَر ِكْيَلَع طقس لَا عن
 فورعملا نم نأل هللا تايآ نم اذهو «ضرألا ىلع هطوقسب رأت مل اًينج

 نكل «تقّرمت - طقف اًمقاو ناك ولو ناسنإلا دي نم تطقس ول بطرلا نأ

 ٌةأرما ةأرملا هذه نإ مث . ةلخنلا عرف نم طقست اهنأ عم «قّرمتت مل بطرلا هذه
 28 اهني نب ةانسلا ذي كالظ عع «نآلا الإ دلت مل «ضخام ةفيعض

 ظ اذإ الإ عذجلا نم زتهت :ال ةلخنلا نأ ةداعلا نأل « هللا تايآ نم اًضيأ اذهف ٠ ةلخنلا

 [13 : میرم] € یر راو یک ل اهل ليقف ٠ اهعرف نم يوق دحأ اهَّزه
 2 ملال

 تج دقل مَيِرَمْي ## اهب اوحاصف ‹«لفطلا اذه « هلمحت اهموق هب ثتأ مث

 -  تنز اهنأب اونقيأ مهنأل ءاّميظع اًئيش ينعي ء[77 :ميرم] 4اًيِراَعِيَس |



 =© ربصلا باب

 ًارمآ ولوبآ ناک ام ورده تخأتي # ؟جوز نود نم دلو اهيتأي فیک- ا داعلاو

 كلذكو «ءوس أرما سيل كابأ نأ ينعي ء[۲۸ : ميرم] ايب ِكّمأ ووو

 اهل ضيرعت اذهو ؟اذه كءاج نيأ نمف «ةيناز تسيل ءاّيغب تسيل كمأ

 يف تاک نم ملكت تیک » :اولاق .هولأسا : ينعي ؟هيلإ ثراشأف .فذقلاب

 يبصلا اذه هللا قطنأف ااا ء[۲۹ :ميرم] 4 اًئِيَص ِدِهَمْلَا

 جو بلا قتال بع نإ لَ ١ - 0 « ہلا دبع نإ لاق

 09 ي تمد ام وڪرو ةلَّصلاِب نص واو تنكح ام نبأ رام ینکعجو (() ا

 وکو ومآ موو تدلو 3 سلاو 9 اش اراب نلمح ملو قَد ارو
 :Yr : ميرم] 4م تع

 نم نوكي ام غلبأب دهملا يف يذلا ُييصلا اذه اهب ملكت لمج رشع
 نمر اک اا یل کی لجو رع هللا ةردق ىلإ نظناف . ةحاصفلا

 هيفو « هللا ةردق ىلع ةلالد كلذ لك ٠ لتعيد ني رفصي مالك ب مالكلا ضنا

 اذه ٍببسب اهقحلت دق يتلا ةمهتلا نم - اهنع هللا يضر - ميرمل ذاقنإ اًضيأ

 نأ ثسعاقت ۳ ةأرملا عم لفطلا اذه اضيأ اذكهو . جوز نودب لمحلا

 ىلع ىقبتو رانلا محتقت نأ لجأ نم لفطلا اذه قاطنإب هللا اهم ركأ «رانلا محتقت

 / - ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع ليلد اهلاثمأو صصقلا هذه يفو .اهناميإ

 نطوم يف ينعي «هتزافم يف قتم ّلكو «هتزافم يف نمؤم لك يجني هتمحرب
 كلذ دهاشو «ىوقتلا نم هل قبس امل ٌهذقني ىلاعت هللا نكلو «هکاله هيف نوكي

eقفوملا هللاو «ةدشلا يف َكفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ ْفّرعت  . 
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 نيحلاصلا ضاير حرش
 GD ظ

 يكْبت ةأرماب هلك ٌيبنلا رم :لاق  هنع هللا يضر  سنأ نعو - ١“

  ُبَصُت مل َكْنِإف ءيئع َكيلإ :ثلاقف «يربصاو هللا يقَّثا» :لاقف ٍرْبَف دنع

 ملف هلك ّيبنلا باب ثّتاف ي يبنلا ُهَّنِإ :اهل ليقف ,هفرْعَن ملو !يتبيصُمب

 .[هيلع قفتم] .'''«ىلوألا

 .ءاَهَل ّيِبَص ىَلَع يكْبَت» :ملسمل ةياور يفو

 حرشلا

 هللا يضر كلام نب سنأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر - ٌفلؤملا لاق

 هّبحت تناكو «تام دق اهل ٌّيِبَّص ربق دنع يهو ةأرماب رم كي يبنلا نأ  هنع

 اهآر املف .هدنع يكبتل هربق ىلإ جرخت نأ اهسفن كلمت ملف ءاّديدش اًبح

 ظ . ربصلاو هللا ىوقتب اهرمأ ايي يبنلا

 بص مل َكَّنِإف يثع َكيلإ :هل تلاقف «ېربضاو هللا يقّنا» : اهل لاق

 . يتبيصم لثمب ْبّصت مل َكنإف يّنع عبا : يأ ينع كيلإ « يتبيصمب

 يبنلا فرصناف ءاّميظع اًغلبم اهنم تغلب دق ةبيصملا نأ ىلع لدي اذهو

 «ملسمو «(۲۸۳) مقر «روبقلا ةرايز باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(417) مقر «ةمدصلا لوأ دنع ةبيصملا ىلع ربصلا يف باب «زئانجلا باتك



 | | ٠ ربصلا باب

 ىلإ هللا لوسر ىلإ تءاجو تمدنف ل هللا ل وسر اذه نإ : اهل لق مث
 لوخّدلا نم َسانلا عنمي دحأ هدنع سيل : يأ نوباّوب بابلا ىلع سيلو «هباب

 ريكا بج : ةو يبنلا لاقف ‹كفرعأ مل يننإ : : تلاقو هتربخأف . هيلع

 . «ىلوألا ةمذصلا

 لوأ ىلوألا ةمدصلا دنع رضب نأ وه نالا هلع باق ىذلا ريضلا

 . ربصلا وه اذه «ةبيصملا هبيصت ام

 . مئاهبلا ىّلستت امك ايست نوكي دق اذه نإف «كلذ دعب اميف ٌربصلا امأ

 نّسْحَيو «بستحيو ٌربصي ٌمَدِصُي ام لوآ مدص اذإ ناسنإلا نأ ةقيقح ربصلاف

 يل فلخلاو يتبيصم يف ينرجأ ٌمهللا «نوعجار هيلإ اًنإو هل هلل اَنِإ) : لوقي نأ

 . «اهنم اًريخ

 : دئاوف ةّدع ثيدحلا اذه يفف

 ىلإو ّقحلا ىلإ هتوعدو مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا قل ٌنْسَح :ًالوأ

 ا ا راك هن فرج ريا

 اهْمَقُي ملو ءاهبرضي ملو «هسفنل مقتني مل ؛يّنَع ٌكيلإ» :تلاق املو

 يح ETT RES اهباصأ هنأ فرع هنأل ؛ةكوقلاب

ss ) 

 يه ىلب :انلق ؟ءاسُملا ىلع اًمارح روبقلا ةرايز ثسيلأ : لئاق لاق ْنِإف

 ةالصلا هيلع ّئبنلا نأل !!بونذلا رئابك نم 5 ءءاسنلا ىلع ٌمارح
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 "”(جرّشلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز نعل» :مالسلاو

 اذه قاَرف ةعْول نم اهبلق يف امل ثجرخ امنإو «ةرايزلل جرخت مل هذه نكل
 هيلع يبنلا اهرذع اذهلو ؛ يتأت نأ اهسفن كلمت مل «ديدشلا ٍنزحلاو يبصلا

 . اهتيب ىلإ عجزت نأ ىلع اهربجي ملو ؛ةّوقلاب اهمقُي ملو مالسلاو ةالصلا

 ASN و

 : الك يبنلل تلاق ةأرملا هذه نإف «لاحلاب ًٌالهج مأ ّيعرشلا مكحلاب

 از .ربصلاو ىوقتلاو ريخلاب اهرمأي هنأ عم «ينع دعبا : يأ «ينع

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهَّرَّذَع اذهلف لكي هللا لوسر هنأ فرعت

 e و ااا انو
 فل

 نأ مهنكمي ءيش ساّنلا لاغشإو ا

 . هب سأب ال اذهف ءرخآ تقو يف مهلغش اوكرادتي

 ربقلا ىلع ذختي نأ ةيهارك ىف ءاج ام باب ءةالصلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 جرسلا داختا يف ظيلغتلا باب «زئانجلا باتك .يئاسنلاو (*TYT)» مفر ءاذجسم

 ءاسنلا ةرايز يف باب «زئانجلا باتك «دوادوبأو )235١547. مقر روبقلا ىلع
 هدهاوشل اضيأ هنّسحو «يذمرتلا هنّسح ثيدحلا اذهو (7715) مقر «روبقلا

 هدهاوشل اضيأ هنّسحو ۱١۷(« /۲) يذمرتلا ىلع هتيشاح يف ركاش دمحأ ةمالعلا

 ظ )۳١۳/۳(. ءاورإلا رظنا «جرشلاو» :هلوق الإ ينابلألا خيشلا



 ربصلا باب

 فرصتي ناسنإلا نأ لجأ نمو «رظّلا لجأ نم الإ ٌناذئتسالا َلِعج امو

 ظ . ءاش نم عنمو ءاش نم ٍلاخدإ يف هتيب يف

 دنع نوكي يذلا ٌربصلا وه هلعاف ُدَمْحُي يذلا َربصلا نأ : هدئاوف نمو

 ام هلو ذخأ ام هلل نأ ٌملعيو «بستحيو ٌناسنإلا ُربِصي .ىلوألا ةمدصلا

 ظ . ىّمسم لجأب هدنع ءيش لک نأو « ىطعأ

 لاق اذهلو ؛ربّصلا يفاني ربقلا دنع ءاكبلا نأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو ٠

 ٠ ؟يربضاو هللا ىق : 2ب لوسرلا اهل
 هربق ىلع ددرتي راص ثيم بم هل تام اذإف «ىلتبُي نم سالا نم دجويو

 عداف تيملا عفنت نأ تئش اذإ :لوقن لب «ربصلا يفاني اذهو «هدنع يكبيو

 ربقلا ىلع ددرتلا نأل «ربقلا ىلع ددرتت نأ ةجاح الو «كتيب يف تنأو هللا

 ال ذئنيحو «هنع بيغي الو هنهذ يف اًمئاد تيملا اذه ُلّيختي ناسنإلا ٌلعجي

 ةبيصملا ئسني نأو ىهلتي نأ ناسنإلل لضفألا نأ عم ءاّدبأ ةبيصملا ىسني

 . ققوملا هللاو . عيطتسي ام ردقب
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 لوقُي» :لاق ي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو - 5

 اَيْنَّدلا ٍلْهَأ نم ُهِّيِفَص ٌتْضَبق اإ ٌءاَرَج يدنع نمؤُملا يِدْيَعِل ام :ىلاعت هللا

 .[يراخبلا هاور] ''7«ةّئجلا لإ ُهَبَسّتحلا مت

 حرشلا
 - هللا مهمحر  ءاملعلا يمسيو « هللا نع هيب يبنلا هيوري ثيدحلا اذه ظ

 . هللا نع هاور ايب لوسرلا نأل ؛ ّيسدقلا ثيدحلا : ثيدحلا نم مسقلا اذه

 وذ هنأ ىريو ٌةراتخيو ناسنإلا 7 نم : يفصلا : (ُهْيِفَص) : هلوق

 اذإ «قيدص وأ «مأ وأ «بأ وأ «مع وأ «خأ وأ ءدلو نم «ةيوق هنم ةلص

ap0 ا سلا سا  

 هللا نأو ءايندلا نم ٌيفَّصلا ضبق ىلع ربصلا ةليضف هذ ىلع ليلد اذه يفف

 . ةنجلا هيزاجُي «بستحا اذإ ناسنإلا يزاجُي لجو رع

 نإف «هدابع ىلع همركو ىلاعتو هناحبس هللا لضف ىلع ليلد : هيفو
 كلذ مو لجو فاو كر تاو وفا ومالا وب ههكلم للا

 . ميظعلا ءازجلا اذه هل نإف ءبّستحاو ناسنإلا فص هللا ضبق اذإف

 : هلوق نم «هللا لاعفأ ىلإ ةراشإلا : دئاوفلا نم اًضيأ ثيدحلا اذه يفو

 نكلو ءديرُي امل ٌلاَّعف ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ كش الو «هيفص تضبق اذإ)

 ءاّدبأ هللا ىلإ ّرشلا ُبَسْنُب ال ءريخ ُدّلك ىلاعت هللا ّلعف نأ ملعن نأ انيلع ُبجي

 مقر «ىلاعت هللا هجو هب ىغتبي يذلا لمعلا باب ؛قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

(166(. ) 



 . لعفلا يف ٌقي الو تالوعفملا يف مقي امنإف عقو اذإٌرشلاو
 ناسنإلا ههركي ام نأ كش الف «هركي ام ناسنإلا ىلع هللا َرَّدق اذإ ًالثمف

 ىلاعت هللا نأل «هللا ريدقت يف ال رّدقملا اذه يف َرشلا نكل .ٌدش هيلإ ةبسنلاب

 . قلخلا ةّماعل امإو هيلع رّدَقُملل امإ «ةميظع ةمكحل الإ ُهرَّدَقْي ال

 ىلع قلخلا يف اًايحأو «هيلع رّدقملا ىف ٌةّصاخ ٌةمكحلا نوكت اًنايحأ

 | . مومعلا ليبس

 ءاويخ كلذب لان تستحاو َرَبّصو اًرش هيلع هللا رّدق اذإ هيلع ٌرَّدقملا

 . ناك اذإ ناسنإلا نأل ءرمألا اذه ببسب هّبر ىلإ عجرو ارش هيلع هللاَرَّدق اذإو
 اذإف هلا ىلإ ةشاي الو و يتلا رعد يسني لق اكتادا ةمعل يف

 ٌةدئاف كلذ يف ٌثوكيو « ىلاعتو هناحبس هّبر ىلإ عّجرو َرَكذت ءارضلاب بيصأ

 لا

 ED بوس

 .نورخألا هب

 اًريزغ اًرطم هللا لسرأ «نيّطلا نم تيب هدنع لجرب ًالثم كلذل برضنلو
 ساّنلل ةماعلا ةحلصملا نكل ءربضتي تيبلا اذه بحاص َّنإف ءاّمئاد

 عمو «نيرخآلل اًريخو صخش ىلع اًرش اذه راصف ءاهب نوعفتني ةحلصم

 نم هل ريخ هّكل هجو نم رش نإ ذإ «ٌيببسن ٌرمأ صخشلا اذهل اًرش * هثوكف كلذ

 .هيلإ الإ أجلم ال لجو رع هللا وه أجلملا نأ ُملْعَيو هب ظِعّتيف .رخآ هجو

 ( . ةًرضملا نم هل لّصَح امم ربكأ ةدئاف اذه نم ديفتسيف

 نأل ةا تاب. ق ا هجر فلوملا هركذ فييدحلا اله نأ هلا
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 ءازج هل سيل هنأ « هّيفص ضبق ىلع ناسنإلا َربص اذإ اميف ةميظع ةدئاف هيف

 ا . قفوملا هللاو . ةنجلا لإ
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 نع هيي هللا لوسر ثلأس اهنأ اهنع هللا ّيضر ةشئاع نعو - ۳

 هلعّجف .ٌءاشَي ْنَم ىَلَع ىلاعت هللا ُهْقَعْيَي اَباَذَع ناك هُنَا اهَرَبْخأَف ءنوعاّلا

 يف ُتُكْمَيَف ءنوُعاَّطلا يف ُعَقَي ٍدْيَع ْنِم سيلف هَنيِنِمْوُملِل َةَمْحَر ىلاعت هللا
 لْثِم هل ناك الإ هل هللا ٌبّنَك اَم الإ ةييِصُي ال هُنا ُمَلْعَي ءابسَتْحُم اًرباَص هل

 . [يراخبلا هاور] '''«ديهشلا ٍرْجأ

 ظ حرشلا

 ربصلا يف ةدراولا ثيداحألا نم هلقن اميف ىلاعت هللا همحر فلؤملا ّلقن

 «نوعاطلا نع يب هللا لوسر تلأس اهنأ  اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح

 نم ءاشي نم ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هلسرأ باذع نوعاطلا نأ اهربخأف

 ض ش ( . هدابع

 لح ماع ءاَبو لك هّلإ :ليقو .نّيَعُم ٌءاَبو هنإ :ليق : نوعاّطلاو

 . هنم سانلا توميو اهلهأ ٌبيصيف ضرألاب
 نوعاطلا اذه نإف ؛اهريغو اريلوكلا لثم ٌماع ِءابو ّلك مأ اًئيعم ناكٌءاوسو .

 اهيف يقبو هضرأب لزن اذإ نمؤملل ةمحر هنكلو . لجو رع هللا هلسرأ"باذع

 - هل بتكي ىلاعت هللا نإف «هل هللا بتك ام الإ هبيصي ال هنأ ملعي ءاّبستخُم اًرباص

 )٥۷۳٤(. مقر «نوعاطلا يف رباصلا رجأ باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ (1)



 CD ظ ربصلا باب

 -فوع نب نمحرلا دبع نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ديهّشلا رْجأ لثم

 اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنأ  هنع هللا يضر

 . ''”(هنماًرارف اوج رخت الف اهب متنأو ضرأب عقواذإو «هيلع

 ٌءاقلإ اهيلع مادقإلا نأل ءاهيلع مدقن ال اننإف ضرأب ٌنوعاطلا عقو اذإ

 .هنم اًرارف اهنم جرخن ال اننإف ضرأ يف عقو اذإ هنكلو . ةكلهتلا ىلإ سفنلاب

 كنع ينغُي نل رارفلا اذه نإف ضرألاب لزن اذإ هللا ردق نم تررف امهم كنأل

 مهرايد نم اوجرخ نيذلا يف انيلع هللا اهّصق يتلا ةصقلا ركذاو ءائيش هللا نم

 يف لزن هنإ :ةيالا ريسفت يف ءاملعلا ضعب لاق .توملا رْذَح فولأ مهو

 ال هنأ مهل نّيبُيل ءمهاّيحأ مث اوتوُم مهل هللا لاقف ءاهنم اوجرخف ءابو ضرألا

 . هللا ىلإ الإ هللا ءاضق نم ََمَم

 ربصلا لضف ىلع ليلد -اهنع هللا يضر  ةشئاع ِثيدح يفف
 نوعاطلا اهيف َلزن يتلا ضرألا يف سفن َرَّيص اذإ ناسنإلا نأو «باستحالاو
 ظ ظ . ديهشلا رجأ لثم هل هللا بتك «هب تام مث

 دنع ةيلاغ ةايحلا نإف هضرأ يف نوعاطلا لزن اذإ َناسنإلا نأ كلذو
 تبستحاو ىقبو رّبَص اذإف .نوعاطلا نم فاخي «برُهَي فوس «ناسنإلا

 لثم هل بتكُي هداف «هب تام مث «هل هللا بتك امآلإ هبيصُي نل هنأ ملعو رجألا

 ظ . لجو رع هللا ةمعن نم اذهو .ديهشلا رجأ

 2 ل 3

 )٥۷۳١(. مقر «نوعاطلا يف ركذي ام باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ (1)



 نيحلاصلا ضاير حرش
AD 

  - "4هللا َّنِإ» :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر - سنا نعو

 ديري «ةّنَجلا اَمُهْنِم ُهَتَضْوَع َنَبَصف ِهيَتِبيِدَحِب يدبع ُتْيلَتْبا اَذإ :لاق لجو نمت

 .[يراخبلا هاور] ,''”هينيع

 اذإ) :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هّبر نع ايب ئبنلا ربخأ ثيدحلا اذه يف

 امهب هللا هضوع الإ «ربصي مث «ىمعيف هيِنْيَع ينعي هيتبيبحب يدبع ُثيلتب
 ربصو ىلاعتو هناحبس هللا امهذخأ اذإف «ناسنإلل ةبوبحم َنيعلا نأل . ةنجلا

 ءايندلا لك يواست ةنجلاو «ةنجلا امهب ةضوعي هللا نإف «بستحاو ٌناسنإلا

 اَمَو اَيْنُدلا َنِم ريخ جلا يف مكدحأ طوس ٌعِضْوَمْل١ : ي يبنلا لاق دق لب

 ةرخآلا يف ام ّنأل ؛ اهيف امو ايندلا نم ٌريخ ةنجلا يف رتم ٌرادقم يأ “هيلع

 ةحاسملا هذه تناك اذهلف ؛ ةلئاز ةيناف اهلك اينُدلاو «لوزي الو ىنفي ال قاب

 ظ .اهيف امو ايندلا نم اًريخ ةنجلا نم ةليلقلا
 هّساوح نم ةّساح ناسنإلا نم ضبق اذإ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعاو

 هذه ِدّقف ملأ هيلع فمي ام ىرخألا ساوحلا يف هضوعُي هللا نأ بلاغلا َّنِإف

 .اهدقف يتلا ةّساحلا

 . ضعب نإ ىتح «كاردإلاو ساسحإلا ةوقب هيلع هللا نمي ىمعألاف

 نالا یر هناك ی ولا ىف دج صا ناك ا سالا
 قني مهضعب نإ ىتح ‹تاعفترملابو تاردحنملاب ٌنسحيو .قاوسألا يف

 ,(05605) مقر «هرصب بهذ نم لضف باب «ئضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ 010

 مقر «هللا ليبس يف موي طابر لضف باب «ريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

(A4۲) . 



 هتيب ىلإ دلبلا ىصقأ نم هعم 5 - ةرجألا ةرايس  ةرايسلا بحاص عم
 ع ةه نعت ا هو يا تا الا يخاف لوقو وهو

atرهو تسلا فرع اذه كل تلا فرعا ةرايسلا  

 نم اًدحأ َدَقْمُي نأ هتمكح تضتقا اذإ لجو رع هللاف !هللا ناحبس «بكار

 ةيوق ةّساح هيلع ُفلخي ىلاعت هللا نأ ُبلاغلاف «ساوحلا نم ًةّساح هدابع

 فلا تاو ادا اك هئاق اف ضعي فا وق ا ردا

 هللا يضر - سابع نبا يل لاق :لاق حابَر يبأ نب ءاطع نعو د ٣

 ٌةأرملا هذه :لاق ءئلب :تلقف ؟ةّنجلا لهأ نم ةأرُما َكيرُأ الأ :- امهنع

 ىلاعت هللا داف ءفشكتَأ ينإو ,ٌعَرْصُأ ينإ :تلاقف يك ّيبنلا ٍتتأ .ُءاَدوَّسلا

 نأ ىلاعت هللا ٌتْوَعَد ٍتُئش ءنإو نجلا ِكلو ِتْرَبَّص ٍتئش ْنِإ» :لاق .يل
 اعدف ,فّشكتا ال ْنأ لا عاف ءفشكتأ ينإ : تلاقف ءُربصأ :تلاقف «ِكيفاعُي

 . [هيلع قفتم] .''”اهل

 نم ٌةأرما هيري نأ هيلع ٌضرعي :«ةنجلا لهأ نم ؟ارما كيرأ الأ :هلوق

 مهل ٌدهشن ٌمسق :نيمسق ىلإ نومسقني ةّنجلا ّلهأ ّنأل كلذو .ةنجلا لهأ

 . مهنايغأب ةنجلاب مهل دهشن حسقو «مهفاصوأب ةّنجلاب

 اننإف ءَىَّنُم لك ءنمؤم لكف مهفاصوأب ةّنجلاب مهل ٌدهشن نيذلا امأ - ١

 ,.(ةه؟565؟) 5 يلا ن نم عرصي نم باب e تاک E هج رخأ 21(

 ا



 ل نيحلاصلا ضاير حرش
 تَّدِعَأ # ةنجلا يف ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك . ةّنجلا لهأ نم هنأب هل دهشن

 ِتَحِلَضلآ اولو وماء بدلا تإ » :لاقو «[۱۳۳ :نارمع لآ] * قسم

 بف رک ا نک یہ یر ود تج میر ع كفا ۵ ےیر لاکھ کھو
 لهآ نم هنأب دهشن اننإف تاحلاصلا لمعي نم نمؤم لكف «[4 ء۷ : ةنيبلا] € ادب

 يرد او0 ضف ام ىر الا ا «نالفو نالف ره رن آل كلو نانا

 ريخلاب هل ٌدوهْشَم ٌلجر تاماذإف . هنّْيَعب هل دهشن ال كلذلف «هرهاظك هّنطاَب له

 ا ناجل

 يف مهتاب نينا مهل هش نيذلا مهو «هنيعب هل ةهشن رخآ مق ١-
 «نامثعو «رمعو «ركبوبأ مهو «ةّنجلاب نيرشبُملا ةرشعلا لثم ؛ةّنجلا

 .«فوع نب نمحرلادبعو «صاقو يبأ نب دعسو «ديز نب ديعسو «ّيلعو

 «ماوعلا نب ريبّرلاو «حارجلا نب رماع ةديبع وبأو «هللا ديبع نب ةحلطو

 . مهنع هللا يضر

 نب هلادبع لثمو هذاعم نب دعس لثمو «سامش نب سيق نب تبان لم
 لوسرلا مهنّيع نّمم « مهنع هللا يضر «مهریغو حابر نب لالب ٌلثمو «مالس

 e لوقن ‹مهنايعأب مهل دهشن ءالؤهف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 اها ا ا ةّنجلا يف َرمع َّنأب دهشنو «ةّنجلا يف

 . اذكهو «ةنجلا يف اًيلع نأب

 : حابر يبأ نب ءاطع هذيملتل سابع نبا لاق يتلا ةأرملا هذه كلذ نمو
 :ةءاووكلا ةأرهلا هذه لاق! ىلب# تلق ؟ةنجلا لْهأ نم ةأرْما كيرأ الأ

 «فشكتتو ۶ عرصت تناك ‹عمتجملا يف اهل هبؤي ال ءادوس اشا



 CD ربصلا باب

 نإ» اهل لاقف ءاهل هللا وعدي نأ هتلأسو مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا تربخأف

 نإو «ربصأ :تلاق .ةنجلا كلو تربص تئش ْنِإو كل هللا توعد تئش

 لهأ نم نوكت نأ لجأ نم تربص اهنكل «عِرّصلا نم ىّذأتتو مّلأتت ثناك
 . فشكتأ ال نأ هللا عذاف ءْفّشكتأ ينإ هللا لوسر اي :تلاق اهنكلو .ةنجلا

 . فشكتت الو ٌعَرصَت تراصف «فشکتت ال نأ هللا اعدف

 ظ : ناعون  هنم هللاب ذوعن  عرّصلاو

 نأ نكمي يوضع ضرم اذهو :باصعألا حُّنْشت ببسب رص - ١

 . امامت هليزت وأ هنكَسُت يتلا ريقاقعلا ءاطعإب «نييداملا ءابطألا لّبق نم جلاعُي

 ٌّيسنإلا ىلع نجلا طّلستي .ٌنجلاو نيطايشلا ببسب رخآ ٌمسقو - ۲

 ةّدش نم هيلع ىمغيو «ضرألا ىلع هب برضيو «هيف لخديو هعرصيف
 ملكتي أدبيو ناسنإلا سفنب ٌينجلا وأ ناطيشلا ٌنَسلتيو «نسحيالو عرصلا

 هنكلو «ٌيسنإلا ملكتي يذلا نإ لوقي مالكلا عمسي يذلا «هناسل ىلع

 وهو همالكك نوكي ال «فالتخالا همالك ضعب يف ٌدجت اذهلو «ّىنجلا

 . ينجلا قطن ببسب ُرّيغتي هنأل ؛ ظقيتسُم

 نم هريغ نمو هنم مكاّيإو انْذيعُي نأ هللا لأسن  عرّصلا نم عونلا اذه

 اذه ىلع نوأرقب «ريخلاو ملعلا لهأ نم ةءارقلاب ةجالع عونلا اذه - تافآلا

 ا
 ىذلا ببّسلا نيبو «مهعم مّلكتيو ٌنينجلا مهبطاخُي اًنايحأف

 . ملكتي ال اًنايحأو «يسنإلا اذه عرصي

 عقاولاو «ةنّسلاو .نآرقلاب يسنإلل ٌينجلا عرص تبث دقو
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 ردح

 امك الإ نومو ال اوبرا نوڪ اي سلا 8 : هناحبس هللا لاق نآرقلا يفف

 نأ ىلع ليلد اذهو ۲۷١[« :ةرقبلا] N ةلئقك ىلا

 . عرصلاوهو ّسسَملا نم ٌناسنإلا طّبختي ًناطيشلا
 رفس يف ناك لَك يبنلا نأ» هدنسم يف دمحأ مامإلا ىور : ةنسلا يفو

 ةالصلا هيلع ّيبنلا ىلإ هب ثتأف «ٌعِرَصُي ّيبص اهعم ةأرماب ّرمف «هرافسأ نم
 ٌيبصلا مآ ثطعأف . يّنجلا جرخو ُهعم مّلكتو يّنجلا بطاخو «مالسلاو

 . '70كلذ ىلع ةيده ةي لوسرلا

 نوملكتيو عورصملا يف نجلا نوبطاخي ملعلا لهأ ناك اضيأ كلذكو

 وهو  ؟"”هيقلا نبا ركذ «هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو «هعم

 «عورصَم لجرب مالسإلا خيش ىلإ ءيج هنأ  ةيميت نبا مالسإلا خيش ذيملت

 لوقتف  ةأرما اهنأل  يجُدا هللا يقتا : اهل لوقيو هبطاخُيو هيلع أرقي لعجف
 كّبحي ال هّنكل :مالسإلا خيش اهل لاقف .هّبحأو لجرلا اذه ديرأ ينإ :هل

 سيرا هب يحب انآ ارب ال وعلان ب علا نأ دورا نر سلاف يعرتلا

 خيش دي نإ ىتح ءاّميظع اًبرض لجرلا برضيو اهيلع أرقي لعجف «تبأف
 0 ظ . برضلا ةَّدش نم ُهْتَعَجوَأ مالسإلا

 «يل ةمارك يجرخت ال :لاق « خيشلل َةَماَرَك جرحأ انأ :ةّينجلا تلاقف

 تجرخ املو «تجرخ ىتح اهب لاز امف .هلوسرو هلل ةعاط يجرخا

 ا ينابلألا حّحصو )١,١/4. 1۱۷١ء ١97(. ءدنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ 0(

 )٥۹۲۲(. مقر ةاكشملا ثيداحأ ىلع هقيلعت يف

 .(55 2.58/5) داعملا داز (؟)



 | ربصلا باب
 ني يت ا

 ناحبس :اولاق ؟خيشلا ةرضح ىلإ يب ءاج يذلا ام :لاقف لجّلا ظقيتسا

 ام لاق دوکو اه دفا تكر ناك ىلا برضلاب تنكح انآ الآ

 کا ىلع ار یک الری لا ثقيف
 . هعفْرَي جالع هلو ا ا

 : ناعون وهف
 ةحابصلا ةيغرشلا ةارؤألا ىلع ناستألا صرح ناف :هُفد اَكأ تا

 نم نإف «ّيسركلا ةيآ :اهنم «ملعلا لهأ بتك يف ةفورعم يهو . ةيئاسملاو

 . حب ىتح قاطني ترف الو « ظفاح هللا نم هيلع لزي مل ليل يف اهأرق
 نع ثدرو ُثيداحأ اهنمو «سانلاو قتلفلاو صالخإلا ةروس اهو

 ا اا ا مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا

 ظ . نجلا ة ةّيذَأ عفد ٠ بايسأ نم كلذ

 هيف نآرقلا نم ثايآ هيلع أرقي هنإف ناسنإلاب عقو اذإ وهن : عفّولا اّمأو

 . جرخي ىتح لجو رع هللاب ةذاعتساو ٌريكذتو ٌريذحتو ٰفیوخت
 ِتْربَص ِتئش نإ» : ةأرملا هذهل ةا ٌيبنلا لوق ثيدحلا اذه نم ٌدهاشلا

 ٌببس هنأو «ربصلا ةليضف ىلع ليلد اذه يفف «ربصأ :تلاقف نجلا كلو

 ظ نونا اوة لا لو خدت

 ل 0 ەچ 3%

 ياع :ناق هن ها یر هوعسم نب قادبغ قيخرئادبع يبا نعو با“
 ,مهيلع ةمالسو هللا ثاولص «ءايبنألا نم اًيبن يكحي ةي هللا لوسر ىلإ ٌُرُظنأ

 رِفْغا مُهَّللا» :لوقي وهو ,ههجو نع َمّدلا ُحَسْمَي َلَعَجف ,ُهْؤَمْدآَف ُهُمْوَق ُهَبَرَض



 س نيحلاصلا ضاير حرش

 .[هيلع قفتم] ''”«نوُملْعَي ال ْمُهّنِإف يمؤقل

 حرشلا .
 ةالصلا مهيلع ءايبنألل ىرّج امم اًئيش هيف كك ئبنلا يكحي ثيدحلا اذه

 هللا لاق امك ءاهل لهأ مهنأل ةلاسّرلاب ىلاعت هللا مهفلك ءايبنألاو «مالسلاو

 يف اهل ٌلهأ مهف 164 :ماعنألا] 4 مار ]محي ٌتيَح ملعأ هللا # : ىلاعت

 ربّصلاو ركنملا نع يهنلاو ٍفورعملاب رمألاو ا غيلبتلاو لُمحتلا

 لوقلاب وذو - مالسلاو ةالصلا مهيلع  لسُرلا ناكو «كلذ ىلع

 E يف كلان هللا دقو .مهلتق ىلإ رمألا غلب امبرو ,لعفلابو

 ا هنأ ئ أوُدوأو اوبك ام لأ وريَصَم كلب نم لس تب دک دقو ا كي هيبنل
 کیل بک ناک نو € تیسرا یی ني کاج دقو وا تیل لم الو
 4 دیا ميتا اقا ا لا قاف ىب نأ تعا نإ مصارع

 نكلو 4 َكَدُهْلا َلَع َحُهَعَمَجَل هلا ءاس ولو # لعفاف كلذ تعطتسا نإ : يأ

 اعراصملا دمي لطابلا نم ینا ناب ج ‹كوبذكي نأ تضتقا ةمكحل

 ,[ »> ءاعنألا] لهل يدك الف # ةلداجملاو

 الإ ٌةوبرضي ملو «هوبرض ُهّموق َّنأ ءايبنألا نم يبن نع ةي انّيبن ىكح

 مهللا :لوقيو ههجو نع ّمدلا سمي لعجف «ههجو اوَمْذأ ىتح ُهوِبَّدك ثيح
 ًناسنإلا نأل «ربصلا نم نوكي ام ةياغاذهو «نوملعي ال مهنإف يموقل فغا

 م «(۷۷٤۳)مقر (04) مقر باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(

 )١174(. مفر ا ةوزغ باب «ريسلاو داهجلا باتك



 ® | ربصلا باب

 اذهو «هبرض نمم مقتناو ءاًّبضغ طاشتسال ايندلا نم ٍءيش ىلع برض ول
 E ءاًرجأ هوغو ىلع و « هللا ا

 ال ْمُهّنِإف ي يمول زفغا مهلا هايس يسرا
 هانم

 عطقي نأ لجأل و أ بع هب انثّدَحُي مل لكي هللا ل وسر هب انثَّدح يذلا اذهو

 ار نم كلذب انثّدح امنإو «ثيدحلاب انيلع تقّولا

 يلوا رع صف يف تاک دقل# : یلاعتو هناحبس لاق امك «اهیلع

 لوق نم هب ىَّدؤُت ام ىلع َربصن نأ اذه نم ةربعلاو 1١١[. : فسوي] بب الآ

 : نيلثمَتم لوقن نأو «هللا ىلإ ةوعَّدلا ليبس يف لعف وأ

 اات تی هيض ةيشإ ا[ دنا لع

 ببسب انيف لاقُي امم انيلإ لقنُي وأ هعمسن امم انبيصُي ام ىلع َربصن نأو
 نأ ئيسعف ءانتاثيسل ةيفكتو انتاجردل ٌةَعْفر اذه نأ ئرن نأو «هللا ىلإ ةوعدلا

 ةوعَّدلا ةّيفيك نم وأ صالخإلا يف صَّقَت ْنِم للخ انتوعد يف نوكي

 َّنأل ءاّنم عقو امل ةراّمك نوكي «عمسن يذلا ئذألا اذه ٌنوكيف ءاهقيرطو
 ءاشي نأ الإ ءاّدبأ هلّمع لمكي نأ ٌنكمي ال ٌصقان وهف لمع امهم ناسنإلا

 ليمكت باب نم اذه نإف هللا ىلإ ةوعّدلا ليبس يف يذوأو َبيصأ اذإف « هللا

 لوقي ال «هیبقع ىلع صکنی الو ْبِسَتْحَيْلو ئبصيلف «هتجرد ةعفرو هتوُعَد

 باتك ‹يراخبلا هجرخأ .دهاشملا ضعب يف هعبصأ تيمد دقو لكي يبنلا كلذ لاق )١(

 داهجلا باتك ءملسمو )۲۸٠۲(. مقر «هللا ليبس يف نعطي وأ بكني نم باب ءداهجلا

 .(1947) مقر «نيقفانملاو نيكرشملا ىذأ نم ةي يبنلا يقل ام باب ءريسلاو
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 بجاولا لب «تبعت انأ «تيذوأ انأ «ىذألا ينباصأ انأ «مّرلُمب ثسل

 . هرمأب هللا يتأي ىتح ربصاف «لوزت مث ٌمايأ !ةليوط تسيل ايندلاو «ربصلا
 ايي يبنلا ىلإ ٌُرظنأ ينأك» : هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع لوق يفو

 هطبض دّيؤي امب ربخي َربْخُملا وأ ٌتٌّدحملا نأ ىلع ٌليلد هيف «انل يكحي وهو

 نالف ىلإ رظنأ ينأك : لوقي «سانلا دنع عئاش رمأ اذهو . ثيدحلاو ربخلل

 . نآلا همالك عمسأ ينأكو «نآلا هيلإ رظنأ ينأك : يأ ءاذكو اذكانل لوقيوهو

 يف هلف هب ثّدحي ام ٍتيبثتل بولسألا اذه لثم ناسنإلا ّلمعتسا اذإف
 . قفوملا هللاو . مهنع هللا يضر حلاصلا ِفلَّسلا نم ةوسأ كلذ

 2 2 ني

 لَك ّيبنلا نع  امهنع هللا يضر - ةريره يبأو ديعس يبأ نعو - ۷

 الو ىذأ آلو ِنْزَح الو َّمَه آلو ءبَّصَو لو بَصْن ْنِم َمِلِسُملا ٌبيصُي ام» :لاق

 ء[هيلع قفتم] “«هاياطخ نم اهب هلا َرْفك الإ ءاهكاشُي ٌةكوشلا ىتح مغ

 ظ .ضرملا :«ُبّصَولا»و

 لج يبنلا ىلع ُتّلخد :لاق  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نعو - ۸

 ينإ ْلَجأ» :لاق ءاَديدَش اًكْعو ُكَعْوُت َكْنِإ .شلا لوسر اي :ُتلقف ءُكَعْوُي وهو

 كلذ «لجأ» :لاق ؟نئّرْخَأ كل ّنأ كلذ :ٌتلق «مكنم ِنالْجَر َكَعوُت امك كَعوأ

 ,هتائّيس اهب هللا َرْفك الإ ءاَهَقوف امف ٌةكؤَش ؛ىذأ ُةّبيصُي ِمِلْسُم ْنِم اَم ءكلذك

 )١( مقر «ضرملا ةرافك يف ءاج ام باب ةىصرعلا ناك ,يراخبلا هجرخأ )054١(,

 مقر .٠ ..ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب «ةلصلاو ربلا باتك .ملسمو

(۳(. 



 هيا | ربصلا باب

 .[هيلع قفتم] '7«اهَقَرَو ةرجشلا ٌّطُحَت امك ُهّيونُّد نع ْتَّطُحَو

 .ىمحلا :ليقو ءىُمُحلا ُتْعَم :«ُكغّولا» و

 حرشلا
 يضر  دوعسم نباو ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح : ناثيدحلا ناذه

 مهلا نم هبيصُي امب هنع ُرَمكُي ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد امهيف - مهنع هللا

 يلتْبي «ئلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم اذهو «كلذ ريغو ٌمغلاو بصّللاو

 . هبونذل اًطحو هتائّيَسِل اًريفكت نوكتو بئاصَملاب هدبع ئلاعتو هناحبس
 موي وه لب ءاّمئاد روُرْسَم ئقبي نأ ٌنكمي ال اينّدلا هذه يف ناسنإلاو

 َبئاصمب باَصُم وهف «هيتأي ال اًمويو ءيش هيتأي امويو «نزحي اًمويو رسي
 الو «هلهأ يف بئاصمو هعمتجم يف َبئاصمو . هندب يف بئاصمو هسفن يف

 نر بييح هلك زنا ا ىتلا ةفاصنلا صعب
 . هل اًريخ ناكف َركش ءاَرَس هتباصأ نإو «هل اًريخ ناكف َربص ءارض هتباصأ

 يذلا ملألا اذه وأ كيتأي يذلا مهلا اذه نأ ٌرظن الف ةبيصملاب تبصأ اذإف

 هنم اًريخ هنع ضكوعتس لب ءَىدّس ُبهذي هنأ ٌنظت ال ,ةكوش ناك ولو كيتأي
 ا تا و ایر ا طختامك نيوز ذلا كنع ادككي

 باستحا :ينعي «باستحالاو َربصلا كلذ ىلع ناسنإلا داز اذإو

 )١( مقر «ءايبنألا ًءالب سانلا ٌدشأ باب «ىضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ )0144(,

 مقر ...صضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسمو
 .(7؟6ا/ل1)



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 .رجأاذه عم هل ناك ءرجألا

 : نيهجو ىلع نوكت بئاصملاف
 ل تاورعألا ركذت ناسنإلا ا اذإ ةواثعبأ

 .ت اعلا ةدايزو ةت دلا رك نافذتاف ايف وكف هقللا

 هبشأ ام وأ حض هبيصيو «هردص ٌقيضيف اذه نع لفغي ةراتو - ؟

 كلذ يف نوكيف هللا ىلع باوثلاو رجألا باستحا ةين نع لفغيو «كلذ

 هينأت يتلا بئاصملا هذه يف لاح لك ىلع حار وهذ «هتاثيسل ريفكت

 ؛رجأ هل لصحي نأ نودب بونذلا طحو ِتائيّسلا ٌَريفكت حبري نأ امف

 ريفكت : نيئيش حبري نأ اّمإو .رجألا بستحي ملو ْرِبْصَي ملو اًئيش وني مل هنأل
 . مدقت امك لجو رع هللا نم باوثلا لوصحو «تائيسلا

 رجألا باستحا ركذتيلف «ةكوشب ولو بيصأ اذإ ناسنإلل يغبني اذهلو

 . بونذلل اهريفكت عم ءاهيلع رجؤي ىتح «ةبيصملا هذه ىلع هللا نم
 نمؤملا يلتبي ثيح «همركو هدوجو ئلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم اذهو

 . هتائيس هنع مكب وأ ىولّبلا هذه ىلع بیشی مث
 .نيملاعلا بر دملا

 3 2 ني

 ٍدِرُم ْنَم» :ِدِكَي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو "4

 . [يراخبلا هاور] '''«ةنم ْبصُ اًرْيَخ هب هللا

 )١( مقر «ضرملا ةرافك يف ءاج ام باب ؛ئضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ )06510(.



 درا
 (بصُي)اهرسكو (ِبَّصُي) داصلا حتفب : نيهجوب ثئرُف «بصُي» : هلوق

 . حيحص امهالكو
 : اهب هيلتبي ىتح ّبئاصملا هيلع رّدَقُي هللا نأ ىنعملاف «هنم ٌبصي» امأ

 . هريغ نمو هللا نمباصُي : يأ «ٌوعأ يهف «هنم بصي » امأو . رجضي مأ ربصيأ

 ىلع دت يتلا ىرخألا ثيداحألاب ٌدّيقُم ّقلطملا تيدحلا اذه نكلو

 ىتح هنم هللا تيصيف «بستحيو ربصيف اًريخ هب هللا دري نم :دارملا نأ

 . هولي

 ملو ريخ هيف سيلو ةبث يالي ناسنإلا باص دق نإ نعي ملاذ امأ

 . اًريخ هب هللا درُي

 ىتح مهرفك ىلع نوقبي اذه عمو «ةريثك بئاصمب نوباصُي رافكلاف

 . اًريخ مهب هللا دري مل كش الب ءالؤهو «هيلع اوتومي

 هذه ىلع ربصيف هنم ٌبيصيف اًريخ هب هللا دري نم : دارملا نكل

 اهب هللا ركي ّبئاصملا نأ قبس هنأل «هل ريخلا نم كلذ نإف .«بئاصملا

 تاعيسلاو تونذلا فك نأ مولعملا نمو Ee bs بولا

 اهّنأ اهيف ام ةياغ بئاصملا َّنأل .ناسنإلل ريخ هنأ كلش ال اياطخلا طح

 :ةبيصملا كيلع تّمخ مايألا تضم امّلك «مايألاب لوزت ٠ ةيويند بئاصم

 بئاصملا هذهب كنع هللا رمك اذإف  !هللاب ذايعلاو قاب ةرخآلا باذع نكل

 ظ . كل اًريخ كلذ راص



 نيحلاصلا ضاير حرش ةديحص

 َنيْنمَتَي ال» : هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - سنا نعو - ٠

 تناك اَم ينيخأ ّمُهّللا :لُكَيْلف العاف دبل ّناك ْنإف ,ةّباصأ ٌرُضل تملا ُمُكُدَحَأ
 .[هيلع قفتم] ''”«يل اًرْيَخ ٌةافَولا تناك اذإ ينفّوَدو ,يل اًرْيَخ ٌةايَحلا

 . هب لّرَ ضل توملا ئنمتي نأ َناسنإلا لب ٌيبنلا ىهن ثيدحلا اذه يف

 ىنمتيف ؟بّعْيو ٍلُقحَّتلا نع رجعي رض هب لني امّ ناسنإلا َّنأ كلذو
 ا يلق ذأ ةا كد لاا دارس ا پرا 0 تولا

 اذه ْنوكي دقف اهب لزن ٌرضل توملا مكدحأ ٌنينمتي ال» : لاقف «كلذ نع ةي

 . هل اًريخ

 َكيِعُي ىح «هيلع ربصلا ىلع يعأ مهلا : لقف رضب َتْبِصُأ اذإ نكلو

 .اًريخ كل كلذ نوكيو «ربصتف هللا

 ال كيلع اًرش توملا نوكي امبر «يرذت ال تنأف توملا ىّئمتت نأ امأ

 : رعاشلا لاق امك «ةحار توم لك سيل «ةحار هب لصْحَي

 هيلا نا ت لااا تْيَمِب حارتساف تام نم سْيل

E Eباذع ىلإو -  

 اًريخ نوكيف هللا ىلإ عج ريو بوتيو ٌبتعتسي امبرف ايندلا يف يقب اذإو «ربق

 ةالصلا هيلع  لوسّلا ناك اذإو «توملا ّنمتت الف رض كب لزن اذإف ؛هل

 نمب فيكف «هب لزن يذلا ٌرضلل توملا ناسنإلا ىّنمتي نأ ىهن - مالسلاو

 )١( مقر «توملا ضيرملا ينمت باب «ئضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ )٥1۷١(«

 .(؟5ة438) مقر « هب لزن رضل توملا ىنمت ةهارك باب «ءاعدلاو ركذلا باتك «ملسمو



 ثلزن اذإ نيذلا ئقْمَحلا ضعب نم جوي امك «رضلا هب لزن اذإ هسفن ّلتقي

 ند هكدا ارا لك ااو لا ی ةئاصملا جب
 - هللاب ذايعلاو-نكل ءاوحيرتسي ملف «هنم دشأ ىلإ باذع نم اولحترا ءالؤه

 يف هسفن هب لتق امب بدعي هّسفن ٌلتقي يذلا نأل . دشأ ىلإ باذع نم اولقتنا

  لتق نإ :E ّيبنلا نع كلذ ءاج امك ءادبأ اهيف 0 منهج ران

 يف ةمايقلا موي هّنِإف كلذ ريغ وأ رامسم وأ نيكس وأ رجْنَح  ةديدحب هسفن

 . هسفن اهب ّلتق يتلا ةديدحلا هذهب هسفن نعطي منهج

 يّدرتلاب هسفن ّلتق نإو « منهج ران يف ٌهاّسحتي هاف شب هسفن لتق نإو
 !اًرج ٌملهو نيدبآلا دبأ هنم ىّدرتي مّنهج يف لبج هل ُبَصنُي هنإف لبج نم

 ناسنإلا ىّنمتي نأ ىهن  مالسلاو ةالصلا هيلع_ٌئيبنلا ناك اذإ :لوقأف 20
 هسفن ٌناسنإلا لتقي نأ كلذ نم مظعأ نإف ءهب لزن يذلا ٌرضلل توملا

 . ةيفاعلا هللا لأسن «هسفنب هللا ردابيو

 نم ناك «ءيش نع ىهن امل  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسّلا نكلو
 ةقيرط يه امك حابملا نم هليدب ركذي نأ حابملا نم ليدب هل ناك اذإ هتداع
 اوُوُقَو کور اولو ال وماء يدل اهُيأتَي » : هناحبس هللا لاق «نآرقلا
 ةملكلا انل نيب «انعار» ةملك نع هللا یھت املف ٠١٤[« :ةرقبلا] ه اًنرظنأ

 . «اًيرظنآ اوُلوُقَو :  لاق «ةحابملا
 ام :لاقو ةركنتسا ٍدّيج رمتب  مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلل ءيج اّملو

 . (۲۲۲) ص هجيرخت مدعت )۱(



 نيحلاصلا ضاير حرش
 2 ندد

 يرتشنل انإ هللا لوسر اي هللاو ءال :اولاق «؟اذكه َربيخ رمت ٌّلكأ» ؟اذه
 » : ل هللا لوسر لاقف «ةثالثلاب نيعاّصلاو ما نم عاصلا

 رمت ينعي "ينج مهاركلاب غتبا مث «مهاركلاب عمجلا عب نكل «لعفت
 . حابملا هجّولا هل نّيب هعنم اًملف . اًبيط

 ًالعاف ديال ناک نإف هب لَ ضل توملا مكدحأ نمت تمت ال : لاق انه

 ةافولا تملع اذإ | ينفوتو . يل اًريخ ًةايحلا تملع ام يني َمُهَّللا» : لقيلف : لقيلف

 ١ لاری

 TE : َّنأل «ميلس "باب هنكل بابلا كل حتف
 تناك ام ينيحأ مهللا» ادل هللا ءاضق ىلع هربص مدعو ناسنإلا

 ناسنإلا َّلكو ءاعدلا اذه «ىل اًريخ َةافولا تملع اذإ ىنَّنوتو ىل اًريخ ٌةايحلا

 لجو رع هملاع ىلإرمألا ُلكْيف «بيغلا ٌملعي ال ناسنإلا نأل «هللا ىلإ هرمأ هيف
 . ؟ىل اًريخ ٌةافولا تملعاذإ ىنفوتو «ىل اًريخ ًةايحلا تملع ام ىنيحأ )

 هب ميزو ی ھا ليي نأ. نا ا اھ توا قمت

 ءاجاذهلو «ةحلاّصلا لامعألا ةدايزو ةبوَتلا نم همرحي امبر «ريثك ريخ نم

 نوكي ال نأ مدن انسحُم ناک نإف «مدن الإ ثومي ِتّيم نم ام» تیل

 هبنذ نم َبتعتسا : يأ «بتْعتسا نوكي ال نأ مدن اًئيسُم ناك نإو ءدادزا

 )١( باتك «يراخبلا هجرخأ ٠ مقر «هنم ريخ رمتب رمت عيب دارأ اذإ باب .عويبلا )۲۲۰۱.

  «(Y۲مقر ‹ لثمب الثم ماعطلا عيب باب «ةاقاسملا باتك < .ملسمو (40104۳]).

 ةنسلا حرش يف يوغبلاو ء(١۳٠۲٤۲) مقر :(09) باب ءدهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲)

 = بهوم نب هللادبع نبا وهو هللا ديبع نب ىيحي هيف : طوؤانرألا لاق )٤۳۰۹( مقر



 | ربصلا باب

 .ةرذعملا يهو «ىبتعلا َبلطو

 يل اريخ ةايعلا ا مهللا» :لوقي فيك : لئاق لاق نإف

 .1؟يل اًريخ ًةافولا تملع ام ينفوتو

 . ملعي الف ناسنإلا اگ أ ,نوكيس ام ملعي هناحبس هللا نأل ؛ معن :لوقن

 .[16 :لمنلا] € 2 | بيبا ضرأْلاَو توسل يف نم راعي ال لق هللا لاق امك

 : نامقل] € ٌُتوُمَت ٍضْرَأ قاب نسف یر امو ادع تکست ادات قت یر امو

 . كل اًريخ ةافولا ُنوكت دقو «كل اًريخ ةايحلا ٌنوكت دق يردت ال تنأف ء[

 : لوقيف اذه دقي ةي نأ رمعلا لوطب صخشل اعد اذإ ٍناسنإلل يغبني اذهلو

 . ريخ هئاقب لوط يف نوكي ىتح «هتعاط ىلع كءاقب هللا لاطأ

 و ترقلا سدا هّنِإ : لئاق لاق نإف

 فيكف ۲٣[« :ميرم] اً نم ايست ثنو اده لم ٿم قتلي # : تلاق

 ظ ؟يهّنلا هيف اميف تعقو

 : لوقن نأ كلذ نع باوجلاف

 سيلف هفالخب انعْرش درو اذإ انلبق ْنَم عرش نأ َملعن نأ ُبجي :ًالوأ

 . نايدألا نم هقبس ام لك خسن انعرش نأل ةّجُحِب

 ةنتفلا هذه لبق توملا ِتَّنمت اهنكل «توملا ّنمتت مل ميرم نأ :اًيناث

 هيلع فسوي لوق هلثمو «ةنتف الب تومت نأ ّمِهّملا «ةنس فلآ تيقب ولو

 قدح الم فو و رجالا انّدلأ يف ىف لو تن 0 مالسلاو ةالصلا

 .(ه4١) مقر عماجلا فيعض يف ثيدحلاو ‹«كورتم : يندملا



 ردح نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 نأ لاسي وه لب «هافوتي نأ هللا لاوس هانعم سيل ٠١١[: :فسوي] «َنيِحِلْنَّصلَأِ

 ىلع ىنفوت مهللا : لوقت ناک ‹ هب نمأب ال اذهو .مالسإلا ىلع هللا هاقوتي

 ضار تنأو ينفوت وأ «صالخإلاو ٍديحوتلا ىلعو ٍناميإلا ىلعو مالسإلا

 نيبو «هب لزن ٍقيض نم توملا ىلمتي صخش نيب قرّقلا ةفرعم ُبجيف
 . !لجو رع هللا اهاضري ٍةنّيَحُم ةف توملا ىنمتي صخش

 ..مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنع ىهن يذلا وه :لوألاف

 ظ . زئاج : يناثلاو

 لزن ٌرضل توملا ينمت نع  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلا ئهن امنإو

 ربصي نأ ٌبجاولا «ربص هدنع سيل هب لزن ٌرضل توملا ىنمت نم نأل ؛هب
 يذلا وصلا ناف: جو عا ف جاا ج اار لا ىلع ةاسنألا

 تبستحا نإف «كتائيسل ٌرَمَكُم ءيش يأ وأ ضَرَم وأ ٌمغ وأ مه نم كبيصُي

 ضرملاو ىذألا نم َناسنإلا لاني يذلا اذهو . كتاجردل ةعفر ناك رجألا

 ! باستحاب تانسح تسكت تنأو ىهتنا اذإف « ىهتني نأ دبا مودي ال هريغو

 كل اًريخ راص ؛هببسب كتائيس نم كنع ُدَمكُيو لجو رع هللا ىلع رجألا

 .نمؤملا رمأل ابجع» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع  ّيبنلا نع تبث امك

 ناكف َربص ٌءاَرض ُهْئباصأ ْنِإ ءنمؤملل الإ دحأل كاذ سيلو «ريخ هّلك هرمأ َّنِإ

 لاح لک ىلع نمؤملاف «؟”(هل اًريخ ناكف ركش ٌءاَرس ُةتباصأ ْنإو « هل اًريخ

 )١( ص هجيرخت مدقت )۱۹۷(.



 | ربصلا باب

 . ءاَرَّس يف وأ ءاّرض يف « ريخ يف وه

 :لاق - هنع هللا يضر - ثترألا نب باّبخ هللا دبع يبأ نعو - ٤ا

 لا :انلقف ؛ةبعكلا ٌلظ يف هل ٌةَدْرُب دّسوتم وهو ا هللا لوسر ىلإ انوكش
 وفځُيف ُلُجَولا ُدَخْوُي ْمُكَلْبَق ْنَم ّناك نق :لاقف ؟انل وُعْدَت الأ ءانل ٌرِصْنَتْسَت

 جْ سار ىلع عضوُف راشنملاب نوي ىَتْؤُي َّمُك ءاهيف ٌلَعْجُيَف ضرألا يف هل
 َكلذ ُهُدّصَي اَم ءهمظعو همحَل َنوُد ام ٍديدَحلا طاشمأب ٌطْشْمُيَو ءنّيفصن وو و ص

 ىلإ ًءاعْنَص ْنِم ُبكاولا َريسَي ىَّثَح َرْمألا اذه هللا ّنَمِتُيِل هللاو ءهْنيِد نع

 "02َنوُنِجْعَتْسَت ْمُكّنِكَلو ءِهِمْنَغ ىلع َبئذلاو هللا الإ ُفاَحَي ال َتوَمرْضَح
 ظ . [يراخبلا هاور]

 .«ةَّدِش َنيكِرشُملا َنِم انيقل دقو ءَةَدْرُب دستم َوُهو» :ةياور يفو
 حرشلا

 هدجو ام يكحي  هنع هللا يضر ترألا نب باّبخ هللادبع يبأ ثيدح

 يبنلا ىلإ نوكشي اوؤاجف «ةكم يف شيرق رافك نم ةّيذألا نم نوملسملا

 نّيبف . هيلع همالسو هللا ثاولص «ةبعكلا لظ يف هل ٌةَدْرب ٌدّسوتم وهولا : دي
 يلب امم مظعأ هنيد يف يلب انلبق ناك نم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينل
 هسأر قرفم ىلع راشنولاب ىتؤي مث ءاهيف ىقلُي مث ةرْفُح ال رحت الرمد

 ديدحلا طاشمأب ءهمظعو هِدلج نيب ام ديدحلا طاشمأب طم ءٌقشيو

 )۳١١۲(. مقر «مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب «بقانملا باتك «يراخبلا هجرخأ 1 ٠ )١(
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 . ةميظع ةّيذأو ٌميظع ٌريزعت اذهو «طّشمي
 ينعي «رمألا اذه تيس هناحبس هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع- مسقأ مث

 ريسَي ىتح «مالسإلا ةوعد نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسّرلا هب ءاج ام ٌمتيس

 :همنغ ىلع بئذلاو هللا الإ اوشخي ال تومرضح ىلإ ًءاعنص نم بكالا

 متيس هللا إف «هللا نم جّرفلا اورظتناو اوربصاف : يأ .نولجعتست مكنكلو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئئبنلا هيلع مسقأ امك رمألا راص دقو .رمألا اذه

 هب َربخأ امل اًقباطُم رمألا عقو ثيح « هللا تايآ نم يآ ثيدحلا اذه يفف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنبنلا

 هب ربخأ امب هللا هقّدص ثيح-مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا تابا نمةبآو

 کک لأ آَمب امي دس هلأ نکیل » هللا لاق امك «ةلاسرلاب هللا نم هل ةداهش هذهو

 .[ ءاسنلا] اديس ب نگو تود دیش ةكيتلملاو هيلع ب ملر

 اذإو .نيملسملا ءادعأ ِةّيذأ ىلع ربّصلا بوجو ىلع ٌليلد اًضيأ هيفو 2-3

 ظ !!رفظ ناسنإلا َربص

 ربصلاب رافكلا ةّيذأ نم صخب ام لباقُ نأ ناسنإلا ىلع ُبجاولاف

 يهتنيو ةعرسب يهتني َرمألا نأ Ns ‹جرفلا راظتناو باستحالاو

 . «مهنولتقي امبرو مهنوُذؤُي راّمكلاب نينمؤملا لجو رع هللا يلتبي دق ٠ ةلوهسي

 . نيملسملا نم ٌمظغأو ةاعّذلا نم حظعأ مه نيذلا ًءايبنألا دوهيلا َّلتق امك

 .ةرخصلاك ابيار ئقبي لب  رجضي الو لدم الو جرتلا راو عال

 ا عم يلاهافلاو ‹ نيقتملل ةبقاعلاو

 نودب نكلو دوصقملا ىلإ لصوت يتلا َقرّطلا كلّسو رباثو َربص اذإف



 ءادعأ نأ يلم قيرطب نكلو «ةراثإ لودبو رافنتسا نلودبو ىضوف

 نولصحيو مّن ةتباث ىطخ ىلع نوشمي رافكلاو نيقفانملا نم نيملشُملا

 . مهدوصَقَم

 إف ءاورفنتسيو اوروثي ىتح فطاوعلا مهذخأت نيذلا نويحطّسلا امأ

 دق اوناك نإ ءاونب ام ّلك دسفت هَر مهنم لّصَح امبرو «ٌريثك يش مهتوفي دق

 . اًيش اونب

 ططخيو «هسفن نطويو ةدؤتب لمعيو دیو بصي نمؤملا نکل

 «مهوٌريُي نأ نوديرُي «ريخلا لهأب َرئاوّدلا نوصّبرتي مهنأل ؛ صرفلا مهيلع
 اذه :اولاقو مهيلع اولعتسا ذئنيح لصحي ام مهضعب نم لصح نإ ىتح

 ٠ ناك نمف ءاوربصا هباحصأل لاق  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلاف
 اي متنأف ءربصيو لمعلا اذه هب ُلَمْعُي ناك  هنم ربصلاب ٌّقحأ متنأو  مكلبق
 ةيقاعلاو «هرّمأب هللا يتأي ىتح اوربصا «ناسحإلاو ربصلا مَ دمحم |

 طيطختبو ماظنب لمعا نكلو ثشلا نع ثكست ال ناسنإلا اهّيأ تنأف ظ

 نأ_اوعاطتسا ام_نولواحي فوس اهب نيمئاقلا نإف «ةئتفلا لأ يف تنك اذإ
 اًسفن مهنم َلوطأ ْنكو «ليبّسلا مهيلع عطقاف «نوديري ام ةّمق ىلإ اولصي
 ریخت هللاو هللا ركميو «نوركمي ءادعألا ءالؤه نإف ءاّركم مهنم ّدَّشأو

 خم (
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 . قفوملا هللاو «نيركاملا

 ې ډل

 رثآ ءنْيَنُح ٌموي ناك امل :لاق  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نعو - ٣

 ءلبإلا نم ةئام سباح نب َعَرَقألا ىطغاف ءةمسقلا يف اًسان ةي هللا لوسر

 مهرثآو برقلا فارشا ْنِم اًساَن ىطعأو كلذ ّلثم نصح نب َةَنْيَيُع ىطغأو

 َدْيِرَأ اَمَو ءاهيف َلِدُع ام ةمسق هذه َّنِإ شاو :لجر لاقف .ةمسقلا يف ذئمؤي

 ,لاق امب ةتربخأف ,ةّثيتاف لكك هلا لوسر ّنربخأل شاو :تلقف ,للا ةجو انف

 هللا ٍلِوْعَي ْمَل اَذِإ ُلِدْعَي ْنَمف» :لاق مث .فْرّصلاك ناك ىتح ةهجو َرّيغتف

 :تلقف .«َربَصف اذه ْنِم َرثكاب يِذوأ ذَق ءىَسوُم هللا ٌمَحْرَي :لاق ّمُك ؟هُلوُسَرو
 .[هيلع قفتم] ."'اًقيدح اهدعب هيلإ ٌعفزأ ال َمَرَج ال

 .رمخأ ٌعْبِص وهو :ةلمهملا داصلا رسكب وه «فزصلاك» :هلوقو

 حرشلا

 - دوعسم نب هللا دبع نع هللا همحر  ٌفلؤملا هلقن يذلا ثيدحلا اذه

 دعب تناك يتلا فئاّطلا ةوزغ يهو «نينحُم ٌةوزغ ناك اّمل» هنأ - هنع هللا يضر

 «لبإ نم اج ةريثك مئانغ مهنم منغو ءو لوسّرلا مهازغ «ةكم حتف
 دنع لحم يهو «ةناّرعجلاب لزن ةَ يبنلا نإ مث «ريناندو مِهاَرّدو < ر

 مهبولق ةفلؤملا يطعي يلع يبنلا ناك ام باب «سمخلا ضرف باتك ‹يراخبلا هج رخأ (۱)

 ءاطعإ باب .ةاكزلا باتك .ملسمو .(۳۱۰) مقر «هوحنو سمخلا نم مهريغو

 ظ )1١13(. مقر «مالسإلا ىلع مهبولق ةفلؤملا



  ربصلا باب

 يف مسقو « مئانغلا ٌمسقي لك راصو اهب لزن ,فئاطلا ةهج نم مرحلا ئهتنم

 مهاطعأو «مالسإلا ىلع مهفلؤي  لئابقلا رابك يف :يأ  مهبولق ةفلؤملا
 . لبإلا نم ةئام مهنم دحاولا يطعُي ناك ىتح ءاريثك ءاطع

 اهيف ديرأ امو اهيف َلِدَع ام ةمسق هذه َّنِإ هللاو» :موقلا نم لجر لاقف
 نكل ةَ هللا لوسر اًهّمسَق ةمسق يف لوقلا اذه لوقي  هللاب ذوعن - «هللا هجو
 هذه .ةيفاعلا هللا لأسن .ةكلّهلا يف َناسنإلا عقوي ناطيشلاو اينّدلا بح

 لكي يتلا نأ ىلإو «لدّلا مدع ىلإ هلوسرو هللا بسب نأ «رفك ةملك ةملكلا (
 دارأ «هللا هجو ةمسقلا هذهب دارأ ةا ّيبنلا نأ كش الو «هللا هو اهب ذري مل
 موقلا دايسأ نأل «مالسإلا ىو رقعي نأ لجأ نم رئاشعلاو لئابقلا ربك لؤي نأ

 ىلع مهعبتو «ريثك ريخ مهنم لصح كلذب مهناميإ يوقو مالسإلا اوفلأ اذإ
 _ هللاب ٌدايعلاو  ّلهجلا ّنكلو .اذهب ٌمالسإلا َّرتعاو ءرئاشعو لئابق كلذ

 لوسر يف ٌلاَقُت ةملكلا هذه عمس اكل هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع
 اذك ٌلوقي ّلجرلا اذه نأب هربخأ .هيلإ اهعفرو ةي ّيبنلا اهب ربخأ كك هللا
 نھ بهذلاك يأ - فئّصلاك ناك ىتح كي لوسرلا هجو ٌرّيغتف ءاذكو

 ييبنلا قدصو «هلوشرو هلا لدي مل اإ لعب نمف : : لاق مث «هرّيغتو هترفص
 هلوسر ةمسقو «ًالدع تسيل هللا ةمسق تناك اذإ !مالسلاو ةالصلا هيلع
 ْنِم رثكأب ّيِذوأ دقل «ئسوُم هللا ٌمَحْري» لاق مث !اذإ دعب نمف «ًالدع تسيل
 .«ربصف اذه

 ةالصلا مهيلع - ءايبنألا َّنأ يهو «ةملكلا هذه ِثيدحلا نم دهاشلاو
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 . ينامث دعب ٌمالكلا اذه هل ليق الب انين اذهف ءنوُربْصيو َنْوّدْوُي  مالسلاو

 هل هللا ّنكم امدعب لب «ةوعّدلا لوأ يف سيل ينعي .هترجه نم نينس

 يفو قافآلا يف ٍلوسرلا ِتايآ هللا ٌرهظأ امدعبو هقدص َفرُع امدعبو

 . هللا هجو اهب ْدُِي ملو اهيف لدْعَي مل ةمْسقلا هذه :لاقُي كلذ عمو ءمهسفنأ |
 ّيبنلل  مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا ةباحص يف لجر لوق اذه ناك اذإف

 اذك هيف ملاعلا اذه نإ : ءاملعلا نم ملاع يف ساّنلا لوقي نأ برغتست الف لك

 نأ ىلع ءالؤه روي يذلا وه ناطيشلا نأل «بويُعلاب هنوفصيو اذك هيفو

 دنع مهلاوقأ ثطقسو ءاملعلا يف اوحدق اذإ مهنأل ءءاملعلا يف اوحدقي

 مل اذإ هللا باتكب مهدوقي نم . هللا باتكب مهُدوُقَي دحأ ساّنلل يقب ام سانلا

 كلذلو «ناطيشلا بزحو نيطايشلا مهدوقت ؟مهلاوقأو ءاملعلاب اوقثي
 ءاملعلا ريغ َةبْيِغ نأل «ءاملعلا ريغ ِةبْيَغ نم ريثكب مظعأ ءاملعلا ٌةبْيَغ تناك

 هيف تليق يذلاو باتغا يذلا الإ ؤضت ال اهنإف ثكرض ْنِإ .ةّيصخش ٌةِبْيَغ

 ءاول ٌةلّمَح ءاملعلا َّنأل ؛هَّلك مالسإلا رض ءاملعلا ةبيغ ّنكل «ةبيغلا

 اذه يف راصو «مالسإلا ءاول طقس ؛مهلاوقأب ةّمّتلا تطقس اذإف «مالسإلا

 ظ ”ةساللسالا الاغ

 هيم ءاملعلا موحل نف «ةتيم موحل ةبيغلاب سانلا ٌموحل تناك اذإف

 سي اًدحأ تعمس اذإ برغتست الف «ميظعلا ررضلا نم اهيف امل «ةمومُسَم

 نم رجالا بستحاو ءربصاف «ليق ام هيف ليق يب هللا لوسر اذهو !ءاملعلا

  ىلعو ئوقت يف ناسنإلا ماد امف «ئوَمّتلل ةبقاعلا نأ ملعاو ءّلجو ّرع هللا .

 ظ . هل ةبقاعلا ّنإف لجو رع هللا نم رون



 ةرم ءىطخي ٌبيرق وأ قيدَص هل ٌنوكي سانلا ضعب ٌدجوي كلذكو
 . ةدحاو ةئيطخ يف- هللاب ذايعلاو متّشلاو ٌبّسلاو بيعلاب هفصيف ةدحاو

 اوُبَس دق ءايبنألا نأ ملعي نآو ريصررلا جلاب تيؤ يدا ام ىلع

 مهو نيك ييلإو تارعس ا ؛نياجت م ليقو ءاوبّذكو وذو

 لوقي اذكه «[7 5 : ءاعنألا] 4ص ےل هلآ یک يح أودوأو وبرك ام لع أدربصم 9 ة ةرحس

 . لجو رع هللا
 هنّيطع يف ىَرَي نم يِطْعُي نأ مامإلل نأ ىلع ليلد : ثيدحلا اذه يفف

 تسيل «مالسإلل ةحلصم كلذ يف ىأر اذإ «هريغ نم ٌرثكأ ولو ةحلصملا
 يف ىأر اذإ نكلو «ّبحي ال نم عنميو بحُي نم يِباَحُي ةّيصخش ةحلصم
 مامأ ٌلوؤسم وهو هيلإ كلذ نإف «ءاطعلا يف دازو مالسإلل ةحلصم كلذ

 . هسفن ملظ دقف هيلع َضرتعا نإف «هيلع َضرتعي نأ دحأل لحي الو « هللا

 . لسرلا نم ىضم نمب ربتعي - مالّسلاو ةالصلا هيلع - ّيبنلا نأ : هيفو

 لوقي ىلاعت هللا نأل رسول نيرا نخب َيذوُأ دقل :لاق اذهلو

 لوقو اك وا 4 ببذل لو ربع عصف يف حراك دق #

 للك بن هللا رمأف ۹١ :ماعنألا] 4ةف مده هَ ىذه بذ َكِيلْوأ »
 هلبق ِءايبنألا يدهب يدتقي نأ

 يف مالسلاو ةالصلا مهيلع- ءايبنألاب يدتقن نأ نحن انل يغبني اذكهو
 يف ةدايز اذه نأ ملعن نأو هللا ىلع رجالا بستحن نأو « ىّذألا ىَلَع ربّصلا

 . قفوملا هللاو .انتائيسل ديفكتو «باستحالا عم انتاجرد
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 دارأ اذإ» :ِِلكَك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  سنأ نعو - ٤۳

 َكَسْمَأ رشلا هدْيعب هللا َدارأ اًذإو ءاَينُّدلا يف ةبوقُعلا هل لُجَع اًرْيَخ ِهِدِبَعِب هللا

 .«ةمايقلا َمْؤي هب َيِفاوُي ىتح ِهيِنَذِب ُهنع

 اذإ ىلاعت هللا إو ءِءالَجلا مظِع ّعم ِءازجلا َمَظِع ّنِإ» :ِلك ُيبنلا لاقو

 '"'(ٌطخُسلا ُهَلف طخّس ْنَمو ءىضّرلا ُهلف ّيضَر ْنَمف ,ْمُهالتْنا اًموق بح

 .نسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 حرشلا

 ف نع لورق ىلاعت للا دل عقدا وانو لجو غلا ةي اهلك رومألا
 :c1۸ جحلا]€ 8 ءاي ام لعفي هلآ َّنِإ 8 لوقيو ۰ ۷:دوه] دي رام َلاَّمَه »

 ظ . هللا ديب رومألا لكف

| a 

a E E ee 
 ةبوقعلا ٍتلّجعت اذإف «تائّيّسلا ٌرَمَكَت تابوقعلا َّنأل ؛هب لصّتي نمم ٍدحأب

 هترهط دق «بْنذ هيلع سيلو هللا يفاوُي هنإف ءدبعلا نع اهب هللا َرَّمكو

 نيتثيس وأ يس ِءاقبل هتوم ٍناسنإلا ىلع ُدّدْشْبَل هّنِإ ىتح ءايالبلاو ٌبئاصملا
 باذع لال ؛ةمعن هذهو «بونلا نم اّيقن اينُدلا نم جرخي ىتح «هيلع

 ةرخآلا باذع نم ُنوهأ اينذلا .

 »)4 مقر ءءالبلا ىلع ربصلا يف و ءاج ام باب .دهزلا باتك ا برا )01(



 باب الصبس  | |
aes 

 عفدو معنلا هيلع ٌردأو هجردتساو هل لهمأ ٌرشلا ودبعب هلل دارأ اذإ نكل

 هب هللا معنأ امب اًمومذم اًحرف حرفيو - للاب ذايعلاو رطبي ىتح مقنلا هنع

 لأسن «ةرخآلا يف اهب بقاعُيف هتائيسب روُمْعَم وهو ِهّبر يقلي ذئنيحو «هيلع

 ًردأو ءالبلا هللا ةاقو دقو نايصعلاب هللا زرابي اصخش تيأر اذإف . ةيفاعلا هللا

 ىتح ةبوقعلا هنع رخ هللا َّنأل ؛اًرش هب دارأ امنإ هللا نأ خلعاف «معّتلا هيلع

 ظ 0 .ةمايقلا موياهب ىفاوُي

 هنأ ينعي (ءآلبلا مظع نم ءاّرَجلا مظع َّنإ» : ثيدحلا اذه يف ركذ مث

 ديدّشلا ءالبلاو «ريسي ٌرْجَأ هل لهّسلا ٌءالبلاف . ءازجلا ّمُظَع ٌءالبلا َمُظَع امّلك

 دئادَّشسلاب مهالتبا اذإ «سانلا ىلع لضف وذ ّلجو رع هللا َّنأل ؛ريبك رج هل
 . رجألا ناه ُبئاصملا تناهاذإو «ريبكلا رجألا نم اهيلع مهاطعأ

 لف طخ ْنَمو ئضٌرلا ُهَلَف يِضَر نّمف < ,مهالتبا اًمْق بح اذإ هللا نإو»

 . (طخّشلا

TYهللا نأ ّنظي الف ةبيصملاب £ اذإ «نمؤملل ىرشب -  

 هناحبس هيلتبي «دبعلل هللا ةّبحم ةمالع نم اذه نوكي دق لب ءُهضْعْبُي هناحبس

 طس نإو «ىضّرلا هلف بستحاو َربصو ٌناسنإلا يضر اذإف «بئاصملاب

 ظ . طخّشسلا هلف

 هل بتكي ىتح بئاصملا ىلع بصي ناسنإلا نأ ىلع تح اذه يفو

 . قفوملا هللاو . لجو رع هللا نم ىضألا

sk 9 % 
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 2 ردك

 يضر  َةَحْلَط يبأل ّنبا ناك :لاق - هنع هللا يضر - سنا نعو - ٤

 ةحلط وبأ َعَجَر املف «يبصلا ضبّقف «ةحلط وبأ جرخف ءيكتشَي  هنع هللا

 .ّناك ام ُنَكْسأ َوُه :- ّىبّصلا ُمأ يهو  مْيلّس ُمأ ثلاق ؟ينُبا لعف ام :لاق

 ,ّيِبَّصلا اوُراو :ثلاق ْعَرَف اًملف ءاهْنِم ّباصأ َّمُت ,ىشقتف ًءاشقلا هيلإ ْتَبْرَقَف

 ,؟ةليّللا ٌمُثْسَرَعأ» لاقف ُةَرَيخاف ي هللا لوسر ىتأ ةحلط وبأ َحَّبْصَأ املف

 ُهلمْحا :ةحلط وأ يل لاقف ءاًمالغ ثَدلوف ؛اَمُهَل كِراَب َمُهّللا» :لاق ,ْمَعَن :لاق

 :لاق «؟ٌءْيَش ُهَعَمأ» :لاقف ءِتارَمَتِب ُهَعَم َتَعَبو لَك ّيبنلا هب ّيِتات ىَّتَح

 يف يف اهّلَعَجَف هيف ْنِم اَهّدَخأ ّمُك ءاهّفَضَمف هلك ُيبنلا اًمذّحاف ءتارَمَت ْمَعْن

 ظ .[هيلع قفتم] ."'”لاديع ُهاَّمَسو ُهَكْنَح َّمُك ءٍّيِبَّصلا

 ثيارف ءراصنالا نم ٌلُجر لاقف :ّتْيَيُع نبا لاق :"يراخبلل ةياور يفو
 .ٍدوُلْؤَملا هللا دبع ٍدالؤأ ْنِم ينْعَي ءنآْرُقلا اوأرق نق مهلك ٍدالوأ ةعست

 :اهلْمأل ثَّلاقف ءمْيَلُس ما ْنِم ةّحلَط يبأل نبا َتاَم :"”هلسمل ةياور يفو

 ًءاَشع هئلإ ْتَيْرَقَف ,ءاجف ُهُكٌدَحُأ نأ َّنوُكأ ىَّمَح هنباب َةَحْلَط اَبأ اوُكُدَحُت ال
 ءاھب َعَقوف ,كلذ ّلبق ُعّدَصَت تاك ام نسخا هل ثعّنصت ّمُك ءَبِرَشو كاف
 نأ وَ تئارأ ,ةحْلطاَبأ اي :ثلاق اهّْنِم ّباصأو َعِبَش ْنَق هّنأ ثار ْنأ اًمَلَف

© 

 هنع قعي مل نمل دلوي ةادغ دولوملا ةيمست باب «ةقيقعلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 دنع دولوملا كينحت بابحتسا باب «بادالا باتك .ملسمو ,(6عال٠) مقر ( هكينحتو

 | ( .(55١5)مقر , . . .هتدالو

 .(١١١٠)مقر «ةبيصملا دنع هنزح رهظي مل نم باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
 ٠ ىلاعت هللا يضر ةحلط يبأ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك «ملسم هجرخأ (؟)

 . )م ١ )مقر «هنع



 س کک

 ءال :لاق ؛هُهوُْمَي نا 5 هت مُهَتَيِراَع اوُبلطف ٍتْيِب ّلهأ مُهَتَيِراَع اوُراعأ اًموق

 هك ُتْخّطلت اَذِإ ىَّنَح ينِتْكَرَت :لاق ّمُك بضعف :َلاق .َكْنْبا بسّتحاف :ثتلاقف

 لاقف «ّناك ام ُهَربْخاف ب هللا لوسر یتا ىَّثَح قلطناف !؟ينُباب يِنِتْرَّبْخَأ

 هلك هللا لوسر ناكو :لاق ,ثلمحف :لاق هاَمُكِتَلْيَل يف هللا َكَراَب» :هللا لوسر

 اَهَقُرْطَي ال يفس نم ةنيدملا ىتأ اذإ ب للا لوسر ناكو «هعم يهو ٍرفس يف
 ,ةحلط وبأ اهيلع سيتحاف ءضاْخَملا اهيَرَضف ,ةنيدملا نم اْوْنَدَف ءاقوُرط

 ينُّبِجعُي هنأ بر اي ُمَلْعَتَل َكّنِإ :ةحلطوبأ ٌلوقي :لاق .ِِلك ثنا لوسر قلطناو
 ٌتْسِيَّتْحا دقو ءلّخَد اذإ هعم َلْخْدَأَو ءجَرْخ اذإ لت شا لوسر عم َجُرخأ نأ

 ,قلطنا ءٌدجأ تنك يذلا ُدجأ ام ,ةحّلُط ابأ اي ؟مّيلَس ّمأ لوقت .ىرت امب

 اي :يّمأ يل تلاقف اًمالُع ُتَدَلَوف امدق نيح ُضاَّخَملا اهَبَرَضَو ءانقلطناف
 حبصأ املف ب للا لوسر ىلع هب َوُدْعَت ىتح ّدحأ ُهُعْضْوُي ال ,سنأ

 .ثيدحلا ّمامت َركذو .اي هللا لوسر ىلإ هب ثقلطناف ءُهَذَلَمَدحا

 حرشلا

 ينعي «يكتشي نبا هل ناك هنأ ةحلط يبا نع كلام نب سنأ ثيدح

 اذه ناكو . مهنع هللا يضر كلام نب سنأ ّمأ جوز ناك ةحلطوبأو ءاضيرم

 نعي لا ن تاجا شبا املا ربا حرام ينو بسلا
 ام ٌنكسأ وه» :تلاق ؟ينبا فيك :لاقف هنع ُهَّمأ لأس عجر اًملف «تام

 - لوکس الو «تام هنأل ؛نوكي ام نكْسأ وه ءاهلوق يف تقدصو «نوكي

 نم ٌنوكي ام ٌنكسأ هنأ مهف  هنع هللا يضر - ةحلط وبأو . توملا نم مظعأ
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 ٌءيرب هنبا نأ ىلع ئّشعتف َءاشَحعلا هل تمّدقف «ةيفاع يف هنأو «ضرملا

 اوُراَو» :هل تلاق ىهتنا املف ءاهعَماَج ينعي ءاهنم باصأ مث. بّيطو

 هللا يضر ةحلطوبأ ّمبصأ املف «تام دق هنإف ؛ّىبصلا اونفدا : يأ «تبصلا

 .2؟ةليللا متسرعأ له» لا او ىبنلا كلذب ملعو ّيبصلا 5000

 امالغ تدّلوف «امهتليل يف امهل كراب مهللا" : ةكربلاب امهل اعدف . معن :لاق

 ی نا رقلا نأ ر مهلك دلرلا نم عش دلرلا اهل ناكو «هللادبع هاًّمس

 . ايو يبنلا ءاعد

 نأو اهنع هللا يضر  ميِلّس مأ ربص ةّوق ىلع ليلد : ثيدحلا اذه يفف

 هذه َيروتو لوقلا اذه اهجوزل لوقت نأ ىلإ لاحلا اهب غلب تام يذلا اهنبا

 .دلولا اونفذا :تلاق مث ءاهنم لانو «ءاشعلا هل ُتِمَّدقو «ةيروّتلا

 مالكب ُناسنإلا مّلكتي نأ ينعي «ةيروّتلا زاوج ىلع ٌليلد اذه يفو

 نهذ ىلإ ردابتملا وه رهاظ هلف .مالكلا اذه رهاظ يف ام هتّين فلاخت

 رهظيف < ماج داموا حوجْرَم رخآ ىتْعم هلو «بطاخملا
 .ديريام فالخ

 هيلإ ناسنإلا جاتحا اذإ ؛ةجاحلل الإ يغبني ال هنكلو ءزئاج اذهو

 ؛ يروي نأ يغبني الف ةجاحلا مدع عم امأو ويلف ةًرضم عفد وأ ةحلصمل

 يئروملا اذه َتَسَن ل ُبطاخملا هلي ام يفالخ ىلع مألا َرهظو ىترو اذإ هنأل

 سأب الف ةجاحلا تعد اذإ ركل « هب ًّنظلا ءاّسأو بذكلا ىلإ

 اًملاظ اًصخش نأ ول :ناسنإلا اهيلإ جاتحي يتلا ةديفملا ةيروتلا نمو
 كدنع يِلاَم اذه :لاق ًالاَم كدنع ناسنإ عدوأو .ىح ريغب سانلا لاومأ ذخأي
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 َكيلإ ُملاّظلا ءاجف ءهذخأيف ُملاّظلا اذه هيلع َملْطَي نأ ىشخأ «ةعيدو

 . ءيش يدنع هل ام هللاو : تلقف ؟نالفل لام كدنع له :كلأسو

 نکل .ءيش هل يدنع ام : ىنعملا نأو «يفن اذه نأ ٌظَي بطاَخُملا
 اَنبُم مالكلا اذه نوكيف ؛«ءيش هل يدنع يذلا : يأ «يذلا (ام) ب يونت تنأ

 ةجاحلا تعد اذإ ةبولطم ٌنوكت دق لب «ةحابملا ةيروّتلا نم اذه .اًيفنم ال

 . الف كلذ ادع اميفف ًالإو ءاهيلإ

 هّمُأ نم هيخأب كلام نب سنا ءاج امل ةي ّئبنلا نأ : ثيدحلا اذه يفو

 «تارمت هعمو  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلا ىلإ هب ءاج ةحلط يبأ نبا

 اهلخدأ ينعي «ٌّىبصلا يف يف اهلعج مث ءتارمّدلا غضمو ةي ٌييبنلا هذخأف

 قيرب ًاكُرربت كلذو ؛ هكنح يف هرادو هعبصأ لخذآ : يأ .هكّنحو همف يف

 قير ٌيبصلا اذه نطب ىلإ ّلِصَي ام َلَّوأ وكيل «مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا

 مهل دلو اذإ اذه نولعفي ةباحصلا ناكو .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 مهعم تارمتلاب اوءاجو كي هللا لوسر ىلإ مهب اوءاج- تانب وأ نونب - دالوأ

 . هكنحُي نأ لجأ نم

 مدل َلصي نأ لجأ نم وأ ؟ذ لاير ةكربل وه له كينحتلااذهو
 ؟ءيش ّلك لبق ٌيِبَّصلا ةدعم ىلِإِرمّتلا

 ةالصلا هيلع  لوسرلا صئاصخ نم ُكيِنحَّتلا راص لوألاب انلق نإ
 لوسر الإ هقرَع َءَو هقيرب كرب دحأ ال هنأل ؛اًيبص ّدحأ كح الف  مالسلاو

 . الكي هللا
 ىلإ ٌلصي ام َلوأ وه توكيل تارمتلا لجأ نم هنإ :يناثلاب انلق نإو ر
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 وس
 . كّنِحُي دولوم لك :لوقن اننإف «غابدلا ةلزنمب اهل ٌنوكي هنأل ؛يبّصلا ةدعم

 . كرابف ٌيبصلا اذهل اَعَد ثيح ةي ّيبنلا تايآ نم ةيآ : ثيدحلا اذه يفو

 نآرقلا نوأرقي مهلك «دلولا نم ٌةعست انركذ امك هل ناكو «هبقع يفو هيف هلل
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا ءاعد ةكربب

 نمحرلادبعبو اذهب ةيمستلا نإف «هللادبعب ةيمسّتلا ٌتحتسي هنأ : هيفو

 هللاثبع هللا ىلإ مكئامسأ ّبحأ نإ كي يبنلا لاق «نوكي ام لضفأ
 ظ يح ادعو

 سیلو هل لصأ الف ر دمح ام م ِءامسألا ريخ نأ ىورُي ام امأو

 هللا ىلإ ٍءامسألا بح : حيحصلا ثيدحلا ءاي هللا لوسر نع اًئيدح

 مامهو كنز اضيف( ""(ماّمَهو ٌثراح اهقدضأو «نمحرلادبعو  هللادبع

 ٌثراح وهف مدآ ينب نم ٍدحاو لكف «عقاولل ةقباطُم اهنأل ءامسألا قدصأ

 .ةدارإ هلو دصقيو يونيو مهي ماّمَه وهف مدآ ي تن رم داو لك و لمعت

 4 هيقلمف احدك كير لإ حياك کن نس الآ اهيأكي : یلاعت هللا لاق

 هنأل ؛ماّمهو ثراح ِءامسألا قدصأف «لمعي نانا لك .[1 :قاقشنالا]

 نمحرلادبعو «هللادبع هللا ىلإ اهّبحأو 8 قباطم

 بحتسي ام نايبو ‹«مساقلا يبأب ينكتلا نع يهنلا باب «بادآلا 5 .ملسم هج رخأ )010(

 ( .(۲١٠۲)مقر ءءامسألا نم ٠

 .فرعي ال )۷٠۸(: مقر «ةرطعلا حفاونلا» يف يدْعّصلا دمحأ نب دمحم لاق (۲)
 «يئاسنلاو «(5400) مقر «ءامسألا رييغت يف باب «بدألا باتك «دوادوبأ هجرخأ (۳)

 يف دمحأ مامإلاو 59050(2) مقر «ليخلا ةيش نم بحتسي ام باب «ليخلا باتك

 .(”عه /*) دتسملا
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 لانيل ؛ءامسألا ّنسحأ هتانبو هئانبأل راتخي نأ ِناسنإلل يغبني اذهلو

 . هتانبو هئانبأ ىلإ اًئسحم نوكيلو «رجألا كلذب

 ٍتاقياضم ُبجوي دق اذه نإف «عمتجملا ىلع ٍةبيرغ ءامسأب َيتأت نأ امأ
 وأ نبالا وأ دلولا لاني مه ّلك نوكيو «لبقتسملا يف تانبلاو ءانبألل ةّيسفن

 هتقياضمل ُبَّيستملا تنأ كنأل ؛هلابوو همثإ كيلعف مسالا اذه نم تنبلا

 ىلإ رظنا « مسالا اذه ىلإ رظنا :لاقيو «هيلإ راشي يذلا بيرغلا مسالا اذهب
 .!!مسالا اذه

 . ءامسألا نسحأ راتخي نأ ناسنإلل يغبني اذهلو

 لثم «راّمكلا ٍءامسأ صئاصخ نم ءامسأب ٌناسنإلا يمسي نأ ٌمرحيو
 يبل ا ل ا ا ب م

 مهتم وهف موقب بشت نما : : اي يبنلا لاق دقو , مهب هّبشتلا

 نأو اعا ناقكلا ركل نأ نيملسملا نحن - انيلع بجيو

 انؤادعأ مهف ءانل اوبرقتو انل اونّيزت امهم انل ٌءادعأ مهنأ ملعن نأو «مهيداعن

 ءادعأو «ءايبنألا ًءادعأو «ةكئالملا ءادعأو ءَّلجو رع هللا ءادعأو ءاّقح

 مهنإف «ءاقدصأ مهنأ اومعز وأ ةقادصلاب اوسّبلت ولو ٌءادعأ مهف «نيحلاصلا

 نأش مهل نيذلا رافكلا نيب قرف الو «مهّيداعن نأ ٌبجيف «ءادعألا مه هللاو
 ؛ثامداخلاو مدخلا ىتح «نأش مهل سيل نيذلا رافكلا وأ ملاعلا يف ةميقو

 دمحأ مامإلاو )507١(« مقر ؛ةرهشلا سبل يف باب «سانللا باتك «دوادوبأ هجرخأ )١(

 )5١670(. مقر عماجلا حيحص يف وهو ٠١(. /۲) دنسملا يف
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 اميسال «نيملسملا ريغ نم ةمداخ وأ ٌمداخ اندلب يف نوكي نأ ةركن نأ بجي

 «برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوجرخأ» :لوقي كي اًدمحم انّيبن نأو
 الإ َّعَدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا ٌوجرخأل» :لوقيو
 5 غار وضرب تا رک ىف هوب نضر ل لوقو أ ام
 . '' ”«برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ»

 ٍلماعو ملسم لماع نيب ُرّيخي  ةيفاعلا هللا ٌلأسن  نآلا سانلا ضعبو

 نوراتخي «ةلئام ٌقحلا ىلإ تسيل « ةّلاض ةغئاز بولق !رفاكلا ٌراتخيف رفاك
 نإ :اًناتهبو روزو اًيذك نولوقي «مهلامعأ ناطيشلا مهل نّيزي «! !رافكلا

 . !هللاب ذوعأ !ملسملا نم هلمع يف ٌصلخأ رفاكلا

 الو «لمعلا يف ةالصلا َتقو ٌلغتسي لب «يلصي ال َرفاكلا نإ :نولوقي
 .  لمع يف اًمئاد وه «موصيالو «جحلا وأ ةرمعلا ىلإ باهذلا ٌبلطي

 :لوقي تاومسلاو ضرألا قلاخ نأ عم ءيشلا اذه مهّمهي الو

 لإ اوعي هلو رال ىلإ وعدي كِل مُكَبَجْعَأ وو ئارم مريح نمم ُدَبَملَو »
 نأ ةوخإلا اهيأ مكيلع ٌتجيف ء[١۲۲ :ةرقبلا] %4 ءدنذإب َةَرْفْغَمْلاَو ٍةَّنَجْلأ

 اندالب ىلإ رافكلا َبْلَج ناطيشلا مهل َنّيزو اوُرتغا نيذلا مكناوخإ اوحصانت
 راّمكلل ٌةناعإ كلذ يف نأ اوملعي نأ بجي «كلذ هبشأ امو ًالاّمعو اَمَدَخ

 .(1751/)مقر « زاجحلا نم دوهيلا ءالجإ باب ٬ريسلاو داهجلا باتك ءملسم هج رخخأ 000 ظ

 .مهتلماعمو ةمذلا لهأ ىلإ عفشتسي له باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 يصوي ء يش هل رل م ةيصولا كو باب ‹ ةيصولا باتك «ملسمو (o*)» مقر
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 اهتيوقتل مهتاموكحل َبئارض نوُدؤي َرافكلا ءالؤه َّنأل ؛نيملسملا ىلع

 ام ردقب «رافكلا َبّنجتن نأ انيلع ٌبجاولاف «ةريثك اذه ىلع دهاوشلاو

 مهأدبن الو ‹«مهمرتحن الو «مهڏاون الو ‹مهئامسأب ىمستن الف ‹ عيطتسن

 الو دوهيلا اوؤدبت ال : لوقي كي ّئبنلا نأل «قيرطلا مهل حسفن الو «مالسلاب

 . ''”(هقيضأ ىلإ مهوّرطضاف قيرط يف مهدحأ متيقل اذإف «مالّسلاب ىراصنلا

 ال يذلا ايب لوسرلا مالك نم نحن نيأ ؟!تاميلعتلا هذه نم نحن نيأ

 ظقيتسا ؟كالهلا نم ُتَبَكلا انيف ُدْدَك اذإ ْرَدْحَن ال اذامل ؟ىوهلا نع قطني

 هللا الإ هلإ ال" :لاقف ههجو اًرمحم ةليل تاذ_مالسلاو ةالصلا هيلع بلا

 ءاول ةلَمَح برعلل ليو ءريذحتو راذنإ «برتقا دق ة رش نم برعلل ليو

 هذه لثم جوجأمو جوجأي ا حتا برتقا دق رش : نم مالسإلا

 انيفو ُكلْهَنَأ « هللا لوسر اي : بنیز تلاق ءاهيلت ينلاو ماهبإلا وعبصأب َقَلحو

 . "70ثّبَحلا َرثك اذإ معن : لاق ؟نوحلاصلا

 نحنف انلامعأ يف ُثَبَحلا ْرْثك اذإف «ّيرشبلا ُثّبَحلاو ئلمعلا ْثَّبَحلا
 «كالهلل ٌةضرع نحنف اندالب يف ٌُسجنلا ٌرشبلا ثك اذإو «كالهلل ةضْرَع

 نيرهاظلا انئادعأ نم اندالب يمحي نأ هللا لأسن ءاذهب ٌدهاش عقاولاو

 دري فيكو مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا باب «مالسلا باتك «ملسم جرخأ )١(
 ,.(5155/) مقر « مهيلع

 )۳۳٤١(« مقر «جوجأمو جوجأي ةصق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
 .(۲۸۸۰) مقر .جوجأمو جوجأي مدر حتفو نتفلا بارتقا باب «نتفلا باتك «ملسمو
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 .مهروحن يف مهديك لعجيو ءرافكلاو َنيقفانملا تبكي نأو «نينطابلاو -

E 
 ّلهأ مهتيراع اوراعأ اًموق نأ ول َتيأرأ»  اهنع هللا يضر - ميلس ٌمأ لوق

 بستحاف :تلاقف ءال :لاق ؟مهوعنمی نأ مهلأ مهتيراع اوبلط مث تيب

 ءاش ىتم - لجو رع - هلل كلم مهو «ةيراع اندنع دالوألا نأ ينعي ««كنبا

 هللا ىلع رجألا بستحيو عنتقي نأ لجأ نم َلثَملا اذه هل ثّبرضف «مهذخأ

 . ىلاعتو هناحبس

 ةرباص ٌةلقاع ةأرما اهنأ ىلعو اهنع هللا يضر  اهئاكذ ىلع لدي اذهو

 لاني ام ُلثم اهدلو ىلع نزحلا نم اهّلاني بالاك ّمألا َّنإف الإو «ةبستحم
 . اهربص مدعو اهفعضل ؛اًنزح َّدشأ ٌنوكت امبرو بألا

 دلولا نم ةعست هل ناك ثيح هيب ٌئبنلا ٍءاعد ةكرب ثيدحلا اذه يفو

 . دايم يبنلا ءاعد ةكربب ؛نآرقلا نوأرقي مهلك

 ظ دق ناك ةحلط ابأ نأل ؛ هنع هللا يضر ةحلط يبأل ةمارك  اضيأ - هيفو

 عجر املف «تلمح نأ دعب ميس أ هعم تناكو رفس يف لك يبنلا عم جرخ
 ىلإ اولصي نأ لبق ُقْلَطلا اهءاج : يأ «ضاخملا اهاتأ رفسلا نم ةي يبنلا
 نأ تحب ال : يأ «اًقورط هلهأ ّقرطي نأ بحب ال» : ال ئينلا ناكو «ةنيدملا
  هنع هللا يضر ةحلطوبأ اعدف . مودّقلاب مهربخُي نأ نود اليل مهيلع ّلخدي
 انأو الإ اًجرخم ب ئيبنلا رخي ال نأ ٌتحأ يننأ ملعت كنإ مهللا : لاقو هّبر

 هناحبس هّبر يجاني-ىرت ام ينباصأ دقو «هعم انأو الإ اعجرم عجري الو هعم

 ناه ينعي «لبق نم هدجأ تنك يذلا ثدجو امف» : ميِلُس مأ لوقت  ىلاعتو
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 .قلطت اهنأك الو ءَقْلّطلا اهيلع
 ةي لقدر ءناطاف يللا ةحلط يبأ اهجوزل ميلس ٌمأ ثلاق

 ا و . تعضو ةنيدملا ىلإ اولصو املو كَ هللا لوسر

 امل مث «هئاعدب هتأرما ىلع ّقلطلا هللا فّمخ ثيح هنع هللا يضر - ةحلط

 يذلا لمحلا اذه وخأ وهو كلام نب سنأ اهنبال ميلس م تلاق تعضو

 امك «هب بهذا : يأ لك هللا لوسر ىلإ ةلمتحا : تلاق  همأ نم هوخأ «دلو

 مهعمو ةي هللا لوسر ىلإ هب نوتأي ؛دلو مهل دلو اذإ ةنيدملا ٍلهأ ةداع يه
 يف نأل «ّئبصلا اهب ُكّتحي مث همفب اهغضميف ةرمتلا ةي ٌئئبنلا ذخأيف «رمت
 ظ : نيتدئاف كلذ

 - مهنع هللا يضر  ةباحصلا ناكو يب ّيبنلا قير ةكرب : ىلوألا ٌةدئافلا

 يف ناك اذإ "نع با ع .هقرعبو ي٤ يبنلا يتيرب نوكربتي

 ءءاملا يف هيدي يي بلا سسمغف ءام اهيف ةينآب اوتأ رجفلا ىلصو حابصلا

 .مهيلهأ ىلإ هب نوقلطني مث ءاملا اذهب نايبصلا يتأيف «ءاملا يف هيدي كرعو

 ْ . كك يبنلا رثأب نوكّربتي
 ن رددت هيلع نيل اف اا سفر انامل كر

 نم كلذكو «هب نوككبتي ءءاملا لضف : يأ «هئوضّو ىلع نولتتقي اوداك

 ظ ۰ ٠  .هرغشووقَرَع
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ٍتاجوز ىدحإ- ةملس ّمأ دنع ناك ىتح

 هيف (قوباطلا) لثم يأ «ةّضف نم ٌلْجلج اهدنع- نينمؤملا تاهّمأ ىدحإو

 ِثالث وأ نيترعشب نوتأي : يأ ءاهب نوفشتسي لكي ٌيبنلا تارعش نم ٌتارَعش
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 نكل «"'”ءاملا اذهب اوكبتي نأ لجأ نم اهنوكّرحي مث ءاملا يف اهنوعضيف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلاب صاخ اذه

 نأ :نايبصلا هكنحي يي لوسرلا ناك يذلا رمتلا نم ةيناثلا ةدئافلا
 وتدعم ىلإ لصي ام لوأ ناك اذإف ةاخملل ةدئاف هنفاو كرو اخ هلا

 . ةدعملل اًريخ كلذ ناك رمتلا نم

 . ةكربلاب هل اعدو مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسرلا هكّنحف

 بستحا :ةحلط يبأل تلاق ميلس مأ نأ : ثيدحلا اذه نم دهاشلاو

 اا را از .هدقف نم ٌكباصأ ام ىلع بصا : ينعي «كنبا

 . قفوملا هللاو

2 0  % 

 ٌديدشلا سيل» :لاق ي هللا لوسر َّنأ_ هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو - 5

 . [هيلع قفتم] «بضغلا دنع ُةَسفن ُكِلْمَي يذّلا ُديدشلا امّنإ ءةعَرُصلاب

 ٌعَرْضَي ْنَم :برعلا دنع ةلصاو ءءارلا حتفو اصلا ٌمضب «ةعَرُطلاو»
 ظ . .اًريثك ّسانلا

 ٌّيبنلا عم اًسلاج تنك :لاق  هنع هللا يضر - دّرُص نب ناميلس نعو - 45

 لوس ر لاقف .هُجادْؤَأ ْتَخَفتناو ,ُهُّهْجو رَمْحا دق امُهّدحأو ناّبتْسَي نالُجرو لك

 ّنم هللاب ٌنوعأ :لاق ؤل ءدحَي ام هلع ّبهذل اهّلاق ؤل ًةملك ُمّلْعأل يْنإ» :ا هللا

 .(0893) مقر «بيشلا يف ركذي ام باب «سابللا باتك «يراخبلا هجرخأ (1)
 ءملسمو )5١١5(2 مقر «بضغلا نم رذحلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
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 هللاب ْذّوعَت» :لاق ايب ّيبنلا َّنإ :هل اولاقف «دجَي ام ةنم ّبهذ ءميجرلا ناطيشلا

 . [هيلع قفتم] خرا ناطيشلا َنم

 حرشلا
 َرْمَج ٌبضغلاو «بضغلا يف فلؤملا امهركذ ٍناذللا ٍناثيدحلا ناذه

 .هدسج ىمتحيو «ابضغ طبقة «مدآ نبا بلق يف ناطيشلا اهيقلي

 فّوصتيو ءانايحأ هلقعي ال مالكب ملكتيو .ههجو ُرمحيو ا

 . اًضيأ هلقعي ال افدصت

 (بضغتال» : لاق ‹ ينصوأ :لاقف كي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج اذهلو

 .'«بضغت ال» : لاق «اًرارم ٌدّدرف :لاق

 يذلا اذه ةريره يبأ ِثيدح يف - مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌنئبنلا َنّيِبو

 ديدشلا سيل» : لاقف ةع ةعّرّصلاب سيل ديدشلا نأ هللا همحر - فلؤملا ةركذ

 مهحرطيف سانلا رص ريكي يذلا ةَعَرّصلا يف يوقلا سيل : يأ «ةَعَرّضلاب
 ّنكل «ّيوقو ٌديدش هنإ سانلا دنع هنع لاقي اذه .ةعراصملا يف مهبلغيو

 ْكِلْمَي يذلا ٌُديدشلا امنإ» ءةقيقح ديدشلا وه اذه سيل :لوقي ةي ّيبنلا

 هتعراص اذإ هسفن عَّرصَي يذلا وه ةقيقح ٌئوقلا : يأ «بضغلا دنع ُهَسفن

 ٌةّيلخاد ةكوق «ةّيقيقحلا ةوقلا يه هذه َّنأل ءاهيف مكحتو اهكلَم بضغو

 ءملسمو )٦١٠١(« مقر «بضخلا نم رذحلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )511١(. مقر «بضغلا دنع هسفن كلمي نم لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك

 .((1) مقر «بضغلا نم رذحلا باب «بدألا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ .(۲)
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 يقلي يذلا وه ٌناطيشلا نأل «ناطيشلا ىلع ناسنإلا اهب ا وتعب

 . بضغت نأ لجأ نم كبلق يف رجلا

 «بضغلا دنع هسفن ناسنإلا ًكلمي نأ ىلع حلا ثيدحلا اذه يفف

 تاليا نانيلزلا ةديقفي اهب تك مدعي مدني هنأل «هيف لسرتسي ال نأو

 ڪڪ ! ةقيلطت ر ا کارو اا

 اًيثك .ريسكتلاب وأ قرحلاب امإ «هلام ُفلتيف ٌناسنإلا ٌبضغي ام اًريثك
 ىلع ٌبضغي كلذكو . هبرضب تام امبرو «هبرضي ىتح هنبا ىلع بضغی ام
 يتلا ةريثكلا ِءايشألا نم كلذ هبشأ امو ءاًحربم اًبرض اهبرضيف ًالثم هتجوز

 نيب يضاقلا يضقي نأ اَ ىبنلا ىهن اذهلو ؛بضغلا دنع ٍناسنإلل ثدحت

 مث «ةلأسملا روصت نم يضاقلا عنمي َبضغلا نال“ ”نابضغ وهو نينثا

 . قحلا ٍريغب سانلا نيب مكحيو كلهيف ٠ اهيلع ٌيعرشلا مكحلا قيبطت

 هنع هللا يضر-دّرّص نب ٌناميلس ٌثيدح- هللا همحر_فلؤملا ركذ كلذكو

 هجادوأ ثخفتنا ىتح امهدحأ َبضغف ءب لوسرلا دنع اًبتسا نيلجر يف-

 ام هنع ّبهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ» : ةي ٌئبنلا لاقف «ههجو ٌرمحاو
 . هب مصتعأ : يأ هللاب ذوعأ "ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاق ول ءدجي

 : لوقنف اذه ىلعو «ناطيشلا نم هباصأ ام َّنأل : ميجرلا ناطيشلا نم
 نم هللاب ةكوعتي نأو «ربصي نأو هشفن بحي نأ بضغ اذإ ناسنإلل عورشملا

 مقر «نابضغ وهو يتفي وأ يضاقلا يضقي له باب :ماكحألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 مقر «نابضغ وهو يضاقلا ءاضق ةهارك باب «ةيضقألا باتك «ملسمو )۷۱١۸(«
 )١9715(.
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 نإف ءأضوتي نأو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب دوعأ :لوقي «ميجرلا ناطيشلا
 ادعاق ناك نإو ءدعقيلف اًمئاق ناك نإو .بضغلا ءىفطي َءوضولا

 هك كح ا ‹ عجطضيلف

aقفوملا هللاو .  ) 

 كف #%% +

 مظك ْنَم» :لاق هَ ٌّيدنلا نأ - هنع هللا يضر - سنا نب ذاعم نعو - ۷

  قئالخلا سوؤر ىلع ىلاعتو هناحبُس هللا اعد «هّدفْنُي نأ ىلع ٌرداق وُهو ءاظيغ
 يذمرتلاو ءدوادوبأ ُهاور “«َءاش ام ٍنْيِعلا ٍرْوُحلا َنم ُهَرِّيخُي ىتح ةمايقلا َموي 000

 .ٌنسح ٌثتيدح :لاقو

 ينصوأ دلي يبنلل لاق الجر نأ - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو - 6
 .[يراخبلا او ر] '”«بضغت ال» :لاق ءاًرارم دّدرف «ّبْضْغَت ال» :لاق

 َلاَزَي ام» : للا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو - ٩

 هيلع امو ىلاعت هللا ىقْلَي ىّتح هدلوو هِسفَن يف ةنمؤُملاو ِنمْؤُملاب ٌءالَبلا

 .|[ ٌعيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور] "”«ةئيطخ

 باتک ‹يذڏمرتلاو c(VYY) مقر اف مظك نم باب «سدألا باتك .دوادوبأ هجرخأ )0010(

 «هجام نباو «بيرغ نسح :لاقو «(۲۰۲۱) مقر ‹ظبخلا مظك يف باب «.ةلصلاو ربلا

 ٤٤١(. /۳) دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(5187) مقر ءملعلا يف باب «دهزلا باتك

 .(1514) مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو

 . (۲۷۱) ص هجيرخت مدقت 6

 ,(0199) مقر ءءالبلا ىلع ربصلا يف فذ ءاج ام باب «دهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )۳(

 و حا : يذمرتلا لاقو 55١٠( _ ۲۸۷ /۲) دمحأ مامإلاو
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 هك
 . ربصلا ةليضف ىلع ٌلدت ربصلا باب يف ثيداحألا هذه
 لك يتلا نأ - هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم ثيدح : لوألا ثيدحلا امأ

 ىلع یاب لامي ا ر وهو الكيف عت نبا : لاق

 . «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر
 وصتي يذلا وه ٌبضاغلا ناسنإلاو ءديدشلا بضغلا وه :ظيغلا

 «نزحي هّنكلو .بضغي ال عيطتسي ال ْنَم نأل ؛ذفني نأ ىلع ٌرداق هنأ هّسفن

 ‹صقن َنزحلا نأل ؛نزحلاب ٌفّصوي الو بضغلاب هللا فّصوي اذهلو

 نأ ىلع رداق وهو صخش نم ٌناسنإلا ظاتغا اذإف ؛لامك هّلحم يف بضغلاو

 م0 انف اج لعا هو فار اا كلذ رهو كلذ
 ES ؛ ظيغلا بابسأ

 . ءاش روحلا يأ نم رّيخيو ةمايقلا

 هللا لوسر اي :لاق ًالجر َّنأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ ُثيدح امأو

 ` قبس دقف (بضغت ال» :لاقف اًرارم و ‹«بضغت ال» : لاق . ينصوأ

 ظ هيلع مالكلا
Eّبستحاو َربص اذإ ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد يأ وهف تلال ّث  

 وأ هسفن يف ِءالبب ناسنإلا ا اذإو «هتاځيس هنع هللا مك هللا دنع رجألا

 هيلتبي ٌلازي ال -ىلاعتو هناحبس - هللا نإف «كلذ ىلع ربص مث هلام وأ هدلو

 سْفَّنلا يف بئاصملا نأ ىلع ليلد هيفف . ةئيطخ هيلع نوكي ال ىتح اذهب
 هيلع سيلو ضرألا ىلع ّيشمي ىتح «ناسنإلل ةراّمك نوكت ٍلاملاو دلولاو .



 - ربصلا باب

 . ربص اذإ اذه نكلو « ةئيطخ

 ولا تاو طح الف طك م نإف طا أ

¥ #0 2 

 نصح ُب ُةَنَْيُع مَ 5 :لاق  امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو - ه

 يضر ُرمُع مِهيِنْدي نيذلا ٍرَقْذلا نم ناكو ا ف دا
 هِتَرواَشُمو  هنع هللا يضر - رمع سلجم ٌباحصأ ُءاَرَقلا ناكو «هنع هللا

 اذه دنع ةجو كل ءيخأ َنبا اي :هيخأ نبال ةنَْيُع لاقف ءاناّبش وأ اوناك ًالوُمَك

 نبا اي هيه :لاق لخد اًملف .ْرَمُع هل َنذآف ءَنذاتساف ءهيلع يل نِذاتساف ريمألا

 - ُنمُع بضعف «لدعلاب انيف ُمُكْحَت الو َلَُجلا انْيِطعُت ام هللاوف ءباّطخلا
 هللا نإ ءنينمؤملا َريمأ اب :ُرُخلا هل لاقف ,هب َعقؤُي نأ ّمه ىتح  هنع هللا يضر

 : فارعألا] « تيل هتك نع ضر معو يفرح م مو وفعلا لح و :ل6 هّئبنل لاق ىلاعت

 اًفاَقَو ناكو ءاهالت ندح ْرَمُع اهزّواج ام للاو ,نيلهاجلا نم اذه َّنإو 49

 .[يراخبلا هاور] '''«ىلاعت هللا باتك دنع

 حرشلا
 مظكو ربصلا ىلع ةَلادلا ٍثيداحألاب يتأي هللا همحر  ُفّلؤملا لازام

 نب رمع نع  امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا اذه ّركذف «ظيغلا
 ةمألا هذه يف لجر ِثلاثو «نينمؤملا ريمأ - هنع هللا يضر  باطخلا

 , 4( تله نع َضِرْعَأَو ٍفْرمْلا ساوَرْتمْلا ذخ » باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ 001(
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 ےس ۷ 0 ڪج

 ٌةفيلخلا وه ُرمعف «لّألا ةفيلخلا ركب يبأ دعبو كب اهّيبن دعب «ةيمالسإلا
 . يناثلا

 ةأرملا نإ ىتح «قحلل عضاوتلابو «ةيعّرلا نيب لدعلاب َرِهْتش :ا دق ناكو

 هيلع مدق دقف ءاهزواجتي الو اهدنع فقيف هللا باتك يف ةيآلاب ُةرّكذت امّبر

 اب یا ا ] ] توا را ذ 1 وک ب
 انيف مكحت الو ءلْزَجلا انيطعت ال كنإ :هل لاقو . مولتو راكنتسا ةملك

 ا

 اذهب ٍلدعلاب روهشملا ةفيلخلا اذه ىلع ُمّلكتي لجّولا اذه ىلإ رظنا
 (ءادَقلا هؤقاسلج ناك» هنع هللا يضر سابع نبا لاق امك َّرمع نأ عم «مالكلا

 ًالوهك وأ اًخويش اوناك ءاوس هقاسلج مه ل هللا لوسر باحصأ نم ءاّرقلا

 نوكي نأ فيل وأ ٍريمأ لكل يغبني اذكهو ٍمهينديو مهرواشب ااش وأ

 كلهأو كلم ؛ نيحلاص ريغ ءاسلج هل ضيق و نإ هنأل ؛نيحلاّصلا هؤاسلج

 يلو ىلع ُبجاولاف . ةّمألا هب هللا عم یا ءاسلج هل هللا رسي نإو «ةمألا

 هللا يضر ةباحصلا ناكو .ناميإلاو ملعلا لهأ ٍءاسلجلا نم َراتخي نأرمألا

  ىتح ِتایآ َرْشَع نوزواجتي ال مهنأل ءملعلا لهأ مه مهنم ٌءاَرَقلا  مهنع
 ظ . لمعلاو ملعلا نم اهيف امو اهوملعتي

 نيف كحت الو لولا انيطعت ال كنإ : رمعل مالكلا اذه ٌلجرلا لاق ال
 وأ ةيرضي يأ «هب مهي نأ داك ىتح اًبضغ - هنع هللا يضر ٌبضغ «لدعلاب

 . هب شطبي

 ريمأ اي :هل لاق سيق نب ّرحلا نصح نب ةنييع يخأ نبا نكلو
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 و ل : ال هيبنل لاق ىلاعت هللا نإ «نينمؤملا

 ظ . نيلهاجلا نم اذه نإو ء[١۱۹۹ : فارعألا] *تيلهتجلا

 - هللا باتك دنع اَفاَقو ناك هنأل ؛اهزواجتي ملو رمع اهدنع َفقوف

 ةبآلا لجأل ؛هب شطب امو لجّلا برص امو «َفقوف - هاضرأو هنع هللا يضر

 هيلع بلت ىلا

 ال ؛ هللا باتك دنع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا بدأ ىلإ زظناو ظ

 . ناک امهم ءاوُمَكَو هللا لوق اذه مهل ليق اذإ «هنوزواجتي

 الو «رّسيت امو سانلا نم افع ام ذخ : يأ 4 وعلا ٍذخ # : ىلاعت هلوقف

 . لهسو افعام مهنم ذخف «كل لّصحياال هنأل ؛ِهَّلك كّمَح ْبلطت

 الو «سانلا هفرعو ٌعِرَّشلا هفرع امب ْرُمْأا : يأ € فعلا أو : هلوقو
 : ماسقأ ةثالث رومألا نأل «فزعلا ريغب الو «ركنمب ْرمأت

 . هنع يهنلا بجي ٌركنم-١

 ظ . هب رمؤي ٌفْرعو - 1
 ظ .هنع تكسي هاف اذهب الو اذهب سيل امو"

 ريخلا هيف ًالوق الإ لوقي الأ ٍناسنإلل يغبني ةحيصلا ليبس ىلع نكلو

 ذأ اًرِيَخ ك لقيلف رخآلا مويلاو هللاب ْنِمْوي ناك ْنَم ةي ّيبنلا لوقل
 . "تمضي

 ( (11۰۸) مقر ءرخآلا مويلاو هللأب نمؤي ناك نم باب «بدألا باتك .يراخبلا هجرخأ )0010(

 نع الإ تمصلا موزلو فيضلاو راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب «ناميإلا باتك ءملسمو

 .(590) مقر « ريخلا
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A 11مج ولا توتو ا ع ا ی ا ا س ا ا ا جب: ا  eرج جر تطاق  e1 سما رو  

 كيلع ٌلهج نم نأ : ىنعملاف 4 تيره نَع شرعا » :هلوق امأو
 . اًعوُتُحو الذ سيل ٌكضارعإ ناك اذإ امّيس ال هنع ضرعأف كيلع لواطتو

 نأ ىلع داق وهف ءاَعونُحو ًالُذ سيل ةضارعإ باَّطخلا نب رمع ثم
 . نيلهاجلا نع ضرعأو رمألا اذه لثتما نكل ٠ ملكت يذلا لجّولاب شطبي

 : ناينعم هل لهجلاو

 . ءيشلاب ملعلا مدع : امهدحأ

 : ياهاجلا رعاشلا رت تمور هلو اظل او كتل يناكلاو

 انيلِاَجلا لج ق وَ َلَهْجَتَن اّبلَع دحأ ْنَلَهْجَي ال الأ
 هعش اذه ّنكل «هنم ّدشأ ّنوكتف انيلع لواطتيو ٌدحأ انيلع ْهَقْسَي ال يأ

 ةََسحلا ىوَكس اَلَو  :لوقي ىلاعت هللا َّنإف يمالسإلا بدألا امأ !!ّيلهاج

 4 ُديِمَح لَو مناك ةوادع ميو كتيب ىلا دو ٌنَسَحَأ ىج ىب حدا هيلا

 يتلاب هذا «كيلإ ًءاسأ ةوادع هنيبو ٌكنيب ٌناسنإ ! !هللا ناحبس ۳٤[« :تلصف]

 1 فا َكيتأي اروفف نسحأ يه يتلاب تعفد اذإف ءنسحأ يه

 لَو :هلوقو ء[*: : : تلصف] 4 ٌدءيِمَح لَو < كيك ةوادع ميبو كتب ىلا اًذإَ »

 4 «برقلاو ةةادّصلا نم نوكي ام ةياغ يف ٌقيدص ل ٌبيرق يأ ظ

 نيب الإ مدآ ينب بولق نم بلق نم ام «بولٌقلا ُبْلَقُم لجو رع هللا وه هلوقي
 . ءاشي فيك هفّرَصُي لجو رع ٍنمحرلا عباصأ نم ِنيعبصإ

 لدب ُبلقني هنإف :نسحأ يه يتلاب ُّيعفادو كل اًردع ناك يذلا اذهف
 ظ . 4# ٌهيِمَح لَو منك ل ةقادص ةوادعلا

 نع ضرَعأو فلاب أَو وفعلا ذخ # ةميركلا ةيآلا هذه نأ لصاحلاف
 ےس



 - 6 ربصلا باب

 نب رمع َنينمؤملا ريمأ ىلع تّيلت امل ء[۱۹۹ :فارعألا € تيلهتجا

 ىلع هذخأي ملو ا ا حلو وا يضر - باطخلا

 ركذتن نأ « ظيغلاو بضغلاك ءرومألا هذه لثم ثلصح اذإ انل يغبنيف

 .ٌّلضن ال ىتح ءامهيده ىلع َريسن نأ لجأ نم ي هلوسر ةّنسو هللا باتك
 ور

 و ر صر س رو اص ےس

 الو لضي الق یاده متا نمف# :لوقي هللا نإف هللا يدهب َكَّسمت نم نإف

 . قفوملا هللاو «[17 :هط] نم

2 2 3 

 اهم :لاق لک هلا لوسر نأ - هنع هلا يضر  ٍدوعسم نبا نعو - ه١
 :لاق !انزّمات امف هلا لوسر اي :اولاق !اهّنوركنُت رومأو ٌّةَرَكَأ يدعَب ُنوُكَتَس
 .[هيلع قفتم] “«مّكَل يذلا هللا ّنولأستو ,مكيلع يذلا ّقّحلا َنوُدؤَت

 ظ ٠ .ٌّقَح هيف هل نّمع ءيشلاب ُنارفنالا «ةّرّكالاو»

 نم الجر نأ - هنع هللا يضر  ريضح نب ٍديسأ ىيحي يبأ نعو - ۲
 ْمُكْنِإ» :لاقف ؟اًنالف َتلَمْعَتْما امك ينلمعتست الأ ,هللا لوسر اي :لاق راصنألا

 .[هيلع قفتم] "”«ضؤحلا ىَلَع ينْوَقْلَت ىَّثح اوُربصاف َهَرَثَأ يدَْب َنْؤَقلََس

 (اهنوركنت اًرومأ يدعب نورتس» :ِِك يبنلا لوق باب «نتفلا باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(
 لوألا ءافلخلا ةعيبب ءافولاب رمألا باب «ةرامإلا باتك ءملسمو )۷٠٠۲(« مقر
 > .(۳٤۱۸)مقر «لوألاف

 اًرومأ يدعب نورتس» :ِلكك يبنلا لوق باب «نتفلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ (۲)
 - ملظ دنع ربصلاب رمألا باب «ةرامإلا باتك «ملسمو )7١51(2 مقر «اهنوركدت
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 ٍةمجعم ٍباضو ةمومضم ٍةَلَمَهُم ٍءاحب «ٌرْيَضُحَو» .ةزمهلا مضب «ٌدْيَسُأو»

 .ملعأ هللاو «ةحوتفم

 حرشلا
 ثيدحو  هنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبع ثيدح :ناثيدحلا ناذه

 امهنأل ربصلا باب يف فلؤملا امهركذ - هنع هللا يضر  ريضُح نب ديسأ
 . كلذ ىلع نالدي

 : لاق كي ىبنلا نأ - هنع هللا يضر -ربخأف دوعسم نب هللادبع ٌثيدح امأ

 . ٌقح هيف هل نّمع ءيشلاب راثئتسالا : ينعي ةّرثألاو (ةّرثأ يدغب نوكتس اهنإ)

 ٍلاومأب نورثأتسي ةالُو َنيملسملا ىلع يلوتسيس هنأ ةي كلذب ديري

 . اهيف مهّقح نيملسملا نوعنميو اوؤاش امك اهتوفرصَي َنيملسملا

 اهيف نيملسملل يتلا لاومألاب اورثأتسي ْنأ «ةالولا نم ٌملظو ةرّتأ هذهو
 ؟انرمأت ام :اولاق نكلو . نيملسملا نع مهسفنأل اهب اورثأتسَيَو «قحلا

 لاملاب مهراثئتسا مكعنمي ال : ينعي (مُكيَلَع يذلا ّقَحلا َنوُذَوث» : لاق
 ةراثإلا مدعو ةعاطلاو عْمّسلا نم مهوحن مكيلع ٌبجي ام اوعنمت نأ مكيلع

 رمألا مهوعزانت الو اوعيطأو اوعمساو اوربصا لب .مهيلع شيوشتلا مدعو

 نم ہک يذلا RIE یا کل يذلا هللا نولأشتو» هللا مهاطعأ يذلا

 اذهو «مكل مهيلع يذلا حلا مكوُدؤي ىتح مهيدهي نأ هللا اولأسا : يأ ءهللا

 َسوُفُتلا نأ ملع  مالسلاو ةالصلا هيلع  هنإف ؛ِلك ّيبنلا ةمكح نم

 )۱۸٤١(. مقر «مهراثثتساو ةالولا



 دنس اس
 هيلع  هّنكلو ,مهقوقحب مهيلع ٌرئأتسي نم ىلع َربصت نل اهّنأو «ةحيحش
 ام يدون نأب كلذو «ريخلا هيف نوكي دق رمأ ىلإ َدشرأ - مالسلاو ةالصلا

 رار اد يظر رمألا ةعرانق مدعو فالو اا نع مهرجت اع

 ريخ اذه يف ناك ءانّمح انوطعُي ىتح مهدها مهللا :انلق اذإ كلذو ءانل يذلا

 . نيتهج نم
 ءافلخلا َّنإف «عقَو راب ربحا هنأل ؛ِةِلكَي لوسرلا ةوبن لع

 ءافارسإ ٌنولكأي مهدجنف «لاملاب نورثأتسي اوناك ديعب دهع ذنم ءارمألاو

 دقو ءافارس] نوک ریو نوتكسيو: «افارسإ قوسبلبو ءافارسإ نَوبَرشيَو

 عزنن نأ ينعي ال اذه ّنكلو «ةّصاخلا مهسفنأ حلاصمل سانلا لامب اورثأتسا

 يذلا ٌّقحلاب ٌموقنو ءانل يذلا هللا لأسن لب «مُهٌذبانُ نأ وأ «ةعاط نم ادي

 هّنِإف «ةراثإلا ىضتقت قت دق يتلا رومألا يف ةمكحلا لامعتسا - افيادةفو

 تلاطتو ٌةّيعَرلا ٌروثت نأ جوي ةع ةّيعولا نود لاملاب ةالؤلا راثئتسا نأ كش ال

 نأو ءاذه ىلع ربّصلاب َرمأ  مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا و اب

 ( .انل يذلا هللا لأسنو ءانيلع ٌبجي امب ٌموقن

 نب هللادبع ثيدحك وهف - هنع هللا يضر - فخ ىب دا تيد اا

 ينوقلت ىتح اوُرصاا لاق هّنكلو ٠ة رّثأ نكس اهنإ١ كي ٌئبنلا ٌربخأ دوعسم
 . «ضوحلا ىلع

 «ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح مهرمأ ةالولا اوذبانت الو اوربصا : ينعي
 نم مكيقسي نأ مكربص ىلع مكل هللا ٍءازج نم ناف متربص اذإ مكنأ ينعي
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 . هنم برشيو هدري نمم اًعيمج انلعجا مهلا لو يبنلا ي ضوح «هضوح

 ام ّجوحأ ٍنامزو ٍناكم يف ةمايقلا موي يف نوكي يذلا ٌضوحلا اذه

 .ةرخآلا موي يف «ٍنامزلا كلذ يفو ناكملا كلذ يف هنأل ؛ هيلإ سانلا نوكي

 يف مهلعجي ام ٌرَحلاو ٍقّرَعلاو بركلاو ّمغلاو مهلا نم سانلا ىلع لصحت

 ةلوط ميظع ضوح ءب ّيبنلا نضوح نودرّيف «ءاملا ىلإ ةرورضلا دشأ

 ةّنجلا يف رهن وهو ءرثوكلا نم نابازيم هيلع بصي «رهش ٌهضرعو ٌرهش
 م ىلخاو ةنللا نم اماسي ذأ ا هيلع ٍناّبصي هه ٌئيبنلا ”َيطغأ

 ناَعَمللا يف ءامّسلا موجنك ٍناوأ هيفو «كسملا ةحئار نم بيطأو «لسعلا

Eمهّللا  

 . هنم برشی نمم انلعجا

 اودجو ولو اوربصي نأ ىلإ - مالسلاو ةالصلا هيلع - ئبنلا هدشرأف

 ضوحلا ىلع دورولا بابسأ نم ةالولا ٍملَظ ىلع مهربص نف ءةرثألا
 .هنم برّشلاو

 يف رومألا ةالو راثئتسا ىلع ربّصلا ىلع ٌّثح :نيثيدحلا نيذه يف

 اذإ «مهيلع ىَلَوُي نونوكي امك َسانلا َّنأ مَلعَت نأ بجي نكلو «ةيعّرلا قوقح
 : ىلاعت لاق امك «مهتالو مهيلع طَّلَسُي هللا َّنإف هللا نيبو مهنيب اميف اوؤاسأ

 اذإف ء[1؟9 :ماعنألا] € َنوُبِسْكَي أنك امي د اصعب َنيِمالطلا صعب لو كلذكو #

 ُرمألا ناك سكعلاب اوناك اذإو ؛ نيِحلاَص ٌءالو مهل هللا رب ي ةّيعرلا تحلص

 | . سكعلاب
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ ءاج جراوخلا نم الجر نأ ُركْذُيو -
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 يبأ ىلع اوضقتني ملو كيلع اوضقتنا ساّنلا لاب ام «ّيلع اي : هل لاقو  هنع

 ؟رمعو ركب

 امأ «يلاثمأو انأ امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ لاجر َّنِإ :هل لاقف
 طّلست يف اًببس راصف ؛ هيف ريخ ال نمم : يأ «كلاثمأو تنأ يلاجر ناكف انأ

 هيلع مهجورخو - e بلاط يبأ نب ىلع ىلع مهقٌرفتو سانلا

 . هنع هللا يضر هولتق ىتح
 ا ا تا ا ريو ثكذيو -

 هيأ : مهل لاقو - ناورم نب كلملادبع هُّنظأو - مهمّلكو مهءاَهجوَو سانلا

 ؟رمعو ركب يبأ لثم مكل نوكن نأ نوديرتأ «سانلا
 ركب يبأ لاجر لث انل اونوكف كلذ نوديرث متنك اذإ لاق !معن :اولاق

 بسحب وكي نم سانلا ىلع يلوي «میکح ىلاعتو هناحبس هللاف !!رمعو
 ىلا خا احا نو «مهيلإ ءاَسُي هّنإف اوؤاسأ نإ «مهلامعأ

 OM تالا حاس نبا كلذ عم نكلو

 «لام ْنَم لد نأ عيطتسي ةطلس هل يعارلا نأل ءةيعرلا ِتحلص يعاّولا

 .قفوملا هللاو . راجو َلاع ْنَم بدوي نأو
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 او

 نأ - امهنع هللا يضر - ىفوأ يبأ نب هللا دبع ميهاربإ يبأ نعو - ه٠“
 ٍتلام اذإ ىتح َرَظتْنا ءٌودعلا اهيف يقل يتلا همايأ ضعب يف ب هللا لوسز

 اولاَساَو ٌوُرَعْلا َءاَقل اوْنَمَّتَت ال ُساّنلا اهُّيأ اي» :لاقف مهيف َماق مث ءسمشلا



 نيحلاصلا ضاير حرش تح

 .«فويسلا ٍلالِظ َتْحَت ةّنَجْلا َّنأ اوُمَلْعاَو او ريصاف مُهوُمَتيقل اًذإف ,ةَتفاَعلا هللا

 با زخألا َمِزاَهَو ءباحّسلا يِرْجُمَو ,باّتكْلا لز ِزْذُم ٌمهّللا» :ِهلك ٌيبنلا لاق مث

 .[هيلع قفتم] ''«ْمهيَلَع انرُصناو ْمُهْمِمل

 حرشلا ش
 - ىفوأ يبأ نب هللادبع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 تلام ىتح َرظتناف «هتاوزغ ضعب يف ناك ي ّيبنل نأ  هنع هللا يضر

 للا رثكيو ةدوربلا بقت ن أ لجأ نم كلذو «سمشلا تلاز : يأ «سمشلا

 ا ت ءاق ا تاماذإ صح رق ءىناقا ر

 و «ةعمجلا موي ةبطخك ةتباث ةمئاد اًبطخ سالا بطخب ةا ناكو

 هذهو - EPO َبطخف ّماق اهيلإ ٌةَّجاَحلا ٍِتَعَد اذإ ةضراع

 ل لاق ام ةلمج يف لاقف ءاّدج ةريثك

 e هَل : لوقيو ا ءاَقِل ىّنمتي نأ ٍناسنإلل يغبني ال :يأ

 ! يودع

 .انفاع مهّللا : : لق ةيفاعلا هللا اوُنَأْساَو

 نم هالا وه اذه «ء«اوريصاف» كلذب متيلتباو (مهومتيقل اذإف»

 اولتاقو .لجو رع هللاب اوئيعتساو مِهِتلَئاَقُم ىلع اوربصا : يأ «ثيدحلا

 ا

 راهنلا لوأ لتاقي مل اذإ هيب يبنلا ناك باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 داهجلا باتك .ملسمو )۲۹711 75950) مقر .«.سمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخأ

 .(2290) مقر ءءاقللا دنع ربصلاب رمألاو .ودعلا ءاقل ينمت ةهارك باب «ريسلاو



LD 

 !هلضف نم هللا لأسن «فويشلا لالظ تحت جلا نأ اوُملعاو»
 نأل ؛ هللا ليبس ىف ٌدهاجملا اهلمحي ىتلا فويسلا ٍلالظ تحت ٌهّنجلاف

 : ىلاعت هلوق ىف امك «ةّنجلا لهأ نم راص لق اذإ هللا ليبس ىف َدهاجملا
 نيحرف ال نوفزر مهر دنِع ءايحأ لب اتاومأ هلآ ليبس يف اولِق نيذلا نإسحت الو سل د ES} . ا اك 07 1 02-2 ا ا لو

 وريث سس چ

 ٌفوح الأ

 أ نأ ٍلْضَفو هلأ نم رة دوسي چ 9€ توری مه الو مول
 ( .[119-11/1 :نارمع لآ ] 4َنيِنِمّوُمْلآ م

 اهنأك «ةبرضلاب وأ ةنعّطلاب ٌنسحي ال هنإف هللا ليبس ىف لتق اذإ ٌديهشلاو
 ءاّدبأ مئاد ميعن ىلإ اينّدلا نم جرخت هحور نأ الإ ٌنسمحي ام «ءيشب تسيل

 0 ظ . كلضف نم ًمهللا كلأسن
 .!فويشلا لآلظ َتحَنةدجلا َّنأ اوُملُعاو» : ب لوسرلا لاق اذهلو
 دجأل ينإ١ : لاق ءرضنلا نب سنأ- مهنع هلا يصرع جلا نق ناكو

 ( أ لود ةّنجلا حير

 ر يرو وو e رع
 َمِهْفْلَح نم مهب أوفَحْلي مل نیذلاپ َنوُرشبَسَسِيَو ءوِلضَف نم هللا مهلتا< امی < لا حاس م ل ے عرس م 7 س 2 8 ا

 -. سا

 مث .دحأ نوذ ةقيقح نجلا حير مش ىتح هّماشم هللا تف فيك رظنا

 نيب ام ةبرض نونامثو عضب هيف دجوف  هنع هللا يضر - لتق ىتح لتاق
 لاق اذهلو ؛ هنع هللا يضر اًديهش لتقف ؛ كلذ ريغو «مهسو «حمرو «فيس

 .«فويشلا لالظ تحن ةنجلا نأ اوملعاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 باتك لسمو »)° (A مقر خا ةوزغ باب .يزاغملا باتك .يراخبلا هج رخأ 00

 . (۱۹۰۳)مقز «ديهشلل ةنجلا توبث باب .ةرامإلا



 کک کک نيحلاصلا ضاير حرش

 ّيرجُمو «باتكلا لزنُم للا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 يغبني ءاعد اذهو 'مهيلع انرّصناو مهما «بازحألا مزاهو .باحّسلا

 . ودعلا يقل اذإ هب وعدي نأ ٍدهاجملل

 تايآلاو ةيعرشلا ٍتايآلاب  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئبنلا لّسوت انهف
 0 ظ :ةيناوكلا

 نوكيو «باتك لک لمشی وأ «ميركلا ُنآرقلا وهو باتكلا ٍلازنإب لّسوت

 . هريغ ىلعو دمحم ىلع بتكلا لزنم : يأ «سنجلا هب دارملا
 ءامسلا نيب رّخَسُملا باحّلاف كر و : (باحّسلا ىرحمو»

 هالا جب اهلك بالا تما ولا لجو علا ادرج انضر
 ىلإ ثعاطتسا ام ههجو فرصت نأ وأ باحسلا اذه يرجت نأ ىلع اهتاَّدعُمو

 . نوكيف ْنك هل لاق اًئيش َدارأ اذإ ْنَم هيرجُي امنإو «ًاليبس كلذ

 . بازحألا ٌمزهي يذلا وه ةَدحو لجو َّزع هللا نف : «بازحألا مزاّهو»

 عّمجت دق يتلاو ,بازحألا ةوزغ يف بازحألا َمَّرَه هللا نأ : كلذ نمو

 ةالصلا هيلع لوسرلا اولتاقُيل ةنيدملا لوح لتاقُم ٍفالآ ةرشَع نم ٌرثكأ اهيف

 الاتي مل مهِظَيمب أورقك نزلا هلآ هدو مهمزه ىلاعت هللا ٌنكلو «مالسلاو

 ٹافکو مهب ثلزلز ادونجو اًجير مهيلع لسراف ء[16 :بازحألا] € ريح

 ةدراب ةديدش خير ءرارق مهل ٌرقتسي ال راصو ا يمررعت

 .اوفرصناو اوقب ام ىتح هيرش
 لآ َقَكَم ارح ولات رک عوليتحي ذك نيك هلل و %3: لجو رع هللا لاق

 تسيل «بازحألا ٌمِزاَه وه لجو رع هللاف ٠ : بازحألا] € لامل َنيِنِمُمْل



 کک "E ربصلا باب

 اننكل «عفنت ال دقو ٌمفنت دق ٌببس ُهوقلا لب «مزهت يتلا يه ِناسنإلا ةوق
 . لجو رع هللا وه ةقيقح مزاهلا نكل ؛ حابملا ببّسلا لعفب نورومأم

 :دئاوف ةَّدع ثيدحلااذه يفف

 50 ءودعلا ءاّقل ناسنإلا ىّنمتي ال نأ :اهنم

 َءاقل يمت امأ «هب اًرومأم نوكي دق لب «هنع اًيهنم سیلو زئاج ةداهشلا
 ٠ .هودعلا َءاقلاوتمتت ال» :لاق ةي لوسرلا نأل ؛هانمتت الف ءّودعلا

 اهلدعي ال َةمالّتلاو ةيفاعلا َّنأل «ةيفاعلا هللا ٌناسنإلا لأسي نأ :اهنمو
 ا i .ةلتاقملا الو بورحلا نمت الف «ءيش

 . ربصأف ٌودعلا تيقل اذإ نكلو

 هللا لاق ءربصي نأ هيلع ّبجاولا نإف ّردعلا يقل اذإ ناسنإلا نأ :اهنمو

 يا ا نا و ق اذإ اوما حبيل اًهَيَأكِي » : ىلاعت

 کسر بهذ اولن وعر الو موُسَرو هلل اوعییآو (© تخيلت مل
 .[5 47 لافنألا] € يبرود حما نإ اوررصأَو

 أدي ال ْنأو «مهب قفرَي نأ ةّيرّسلا وأ شيجلا ريمأل يغبني هلأ :اهنمو
 نم وأ ةّيمويلا ةيحاّنلا نم اًبسانم ناك ءاوس «بسانملا تقولا يف الإ لاتقلا .

 نأل ؛هيف لاتقلا ىّرحتي ي نأ يغبني ال فيصلا مايأ يف ًالثمف . ةّيلصفلا ةيحانلا
 هاك و

 . ةقشم هيف

 ` نکل ءةَّقْسَم كلذ يف نأل ءاًضيأ كلذ رحتي ي ال ٍديدَّشلا دربلا ماّيأ يفو

eاذهف .فيرخلا يف وأ عيبرلا يف وكي نأب  
 . نوكي ام ٌنسحأ



OADنيحلاصلا ضاير حرش  

 لزنُم َّمُهّللا» ءاعُدلا اذهب وعدي نأ ناسنإلل يغبني هلأ - ًاضيأ - اهنمو

 .«مهيلع انرصناو مُهمزها «بازحألا مزاهو «باحسلا يرجُمو «باتكلا

 َّنإف ‹ هللا ٌءادعأو َكوادعأ مهنأل ؛ةميزهلاب ءادعألا ىلع ءاعّذلا : اهنمو

 هئايبنألو كّبرلو كل ٌوُدَع وه لب .كدخو كل اًرّدع سيل رفاكلا

 لكل ٌوُدَعو ؛نمؤم لكل ٌّوُدَع ٌرفاكلاف .نمؤم ٌلكلو هِلُسْرِلَو هټکئالملو
 نأ كل يغبنيف ءّردع وهف كلم لكل دعو «ّيبن لكل ٌددعو «لوسر
 انرصني نأو «مهمزهي نأو ءراّمكلا نم ًءادعألا لذخي نأ اًمئاد هللا َلأست

 .قفوملا هللاو .مهيلع



 ل ا يي

 قدصلا باب٤

 4 تورص حما ونور هلا اوفا اوما بيلا ابات ا : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ء[١٠ : بازحألا] «ِتَقِدَّصلأَو َنيِقِدْنَّصلأَو # : ىلاعت لاقو «[114 : ةبوتلا]

 7١[. :دمحم] 4مل ارح ناک هلا أوف كصْرَلَف # : ىلاعت

 حرشلا
 ::قدصلا با لا هللا هير كلل نجلا لاق
 . لصألا يف اذه «عقاولل ربخلا ٌةقباطُم هانعم : قدصلا
 عقاولل اًقباطم كربخ ناكو ءيشب تربخأ اذإف «رابخإلا يف ٌنوكيو

 بخ اذهف «دحألا موي ٌمويلا : مويلا اذه نع لوقت نأ ّلثم «قدص هَّنِإ : ليق

 .دحألا ٌموي َمويلا نأل ؛ قذص
 . بذك ربخ اذهف «نينثالا موي ٌمويلا :تلق اذإو

 .بذك وهف عقاولا فلاخ نإو «قدص وهف عقاولا قباط نإ ربخلاف

 . لاعفألا يف اضيأ نوكي لاوقألا يف قدّصلا نوكي امكو

 .هرهاظل اًقفاوم هنطاب ناسنإلا نوكي نأ وه :لاعفألا يف قدصلاف

 . هبلق يف امل اًقفاوم نوكي ًالمع لمع اذإ ثيحب
 سيلو َنيدباعلا نم هنأ ساّنلل رهظُي هلال ؛قداصب سيل ًالثم يئاَرُملاف

 :كلذك سيلو دحوم هنأ ُرهظُي هنأل ؛قداصب سيل هللا عم كرشُملاو
 . نمؤمب سيلو َناميإلا رهظُي هنأل «قداصب سيل قفانملاو
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 ( رس

 ةالصلا هيلع - لوسيل عابتالا رهظي هنأل «قداصب سيل عدتبملاو

E 
 ل اي :عقاولل ربخلا ٌةقِباَطُم قدصلا نأ ٌدهملا

 . هللاب ذوعن «نيقفانملا تامس نم وهو «بذكلا هسكعو

 : كلذ.يف تایآ َركذ مث

 4 وشي هنأ اغا ایما جب تيرا امام ظ : ىلاعت هللا لوقو :لاقف
 ١١١[. :ةبوتلا] تق

 نع اوفلخت دقو ءاوفلُح نيذلا ةثالثلا ٍةّصق ركذ دعب ثلزن ٌةيآلا هذه

 . هثيدح مَّدقت دقو «كلام نب بعك : مهنمو «كوبت ةوزغ

 دلل

 دق اوناكو ‹كوبت ةوزغ نم ايي ٌئبنلا عجر نيح ةئالثلا ءالؤه ناكو

 ا نيف e ٌئبنلا اوربخأو رغ اعا رات

 ظ . مهكرت : يأ ؛مهفلخف مهل
 يف تبي ملف ءاوُكرُت :ْيأ 4 ادم تريلا ةككتلا َلعَول : ىنعمف

 ةوزغ نم  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مدق امل َنيقفانملا نأل ؛ مهنأش
 لزنأ مهيفو «نوروذغت مهنإ لاب نوفلحيو هيلإ نورذتعي هيلإ اوؤاج كوبت

 اوضرع أَو تعا اوضرعتل ملا مت لقا ادل مڪي لاب َنوُسِلُحَيَس # ةيآلا هذه هللا

 ل © ترشا ب واڪ اپ ارج مگ ھج وام جر م منع
 وْوَقْلا نع ىصري ال هلا تإ تع اوسر ن مع او اوضرل مكحل

 .[45 2968 :ةبوتلا] *َيِقِسَمْلَ

 . ةوربخأو «مالسلاو ةالّصلا هيلع لوسرلا اوقدصف ةثالثلا ٍءالؤه اأ



 قدصلا باب

 ظ .رذغالب اومّلخت مهتاب قدصلاب
 ٌتَقاَص اذإ يح # «ةليل يسمح مالسلاو ةالصلا هيلع ٌّئبنلا مهأجرأف

 لإ هلا نم احلم ال نأ اونو مهنا ھام َتفاَضَو تبحر امہ ُضْيدْلآ مہ
 ظ دس ت هللا لنآ مث ڈ ء[۱۱۸ : ةبوتلا] هيل

eتريذلا ځا  E 

 نأو هللا اوقتي ن ل ء[۹١۱ :ةبوتلا] # ت

 O وع

 يف هذه ١[« :بازحألا] # ِتَقِدِدَصلأَو َنيِقِدِدَّصلاَو# :ىلاعت هللا لاقو
 َّنإ 8# : يهو «بازحألاةروس يف هللا اهركذ يتلا ٍةليوّطلا ةبآلا ةلمج

 َنيِقِراَّصلاو # : لاق نأ ىلإ € ِتمّوُمْلاَو رولو نالا سالا

 ٠١[. :بازحألا] #اًميظَعا يلع ارجو َرففَم مك هلا دع َدَمَأ » لاق نأ ىلإ ( ٍتَفِدَّضلَاَو

 EEE يفو «ءانملا ماقم يف ِتاقداصلاو َنيِقداّصلا هللا ركذف

 . ميظعلا رجألا

 لا اولَماَع ول : يأ € رجل اح ناكل هَل افرح وا3 : ىلاعت لاقو
 ٌفالخ اورهظأو اوقفانف بذكلاب هللا اولماع نكلو «مهل اًريخ ناكل قدصلاب

 مهو هل َنوعَبَسُم مهنأ اورهظأف «بذكلاب ةا َّيبنلا اولماعو «مهبولق يف ام

 مهل اًريخ ناكل مهلاوقأو مهلامعأو مهبولقب هللا اوقَّدَص ولف .هل نوفلاخم

 ظ ظ . مهل اًرش ناكف هللا اوبذك مهنكلو

 آس نإ سيقفلتملا َبّزَعُيَو مهفْدِصب نرسل هنأ ىر م : هللا لاقو
 . © مهقدِص نورا ها ىز : لاقف [1 4 :بازحألا] € هلع بوس وأ
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 هللا نم ءازجلل لحم هنأو ‹ ميظع ةرمأ ٌقدصلا نأ ىلع كلذ لدف

 ( . یلاعتو هناحبس

 نوكن نأ انيلعو «نيقداص نوكن نأ انيلعو «قدصن نأ انيلع ْنذِإ

 . ةاءارم وأ ةنهادُم انريغ نع رمألا يفخن ال نأ انيلعو «ءاحرص

 ام :لاقو بذك هيضري ال ناكو ُهَلَعْف ءيش نع ثّدح اذإ سانلا نم ٌديِثك

 الو قدصلا ٍلُق !؟بذكلاب ٌقِلاخلا ٌرِرابتو ٍقْلَحلا نم حتست ال ؟اذامل

 فوس لبقتسملا يف كنإف قدصلا كسفن تدّوع اذإ تنأو «دحأ كنه

 بار نانا نع نعت ترسو بالا تا اذإ امأ «كلاح حلصت

 لذت فوس كنإف تقدص اذإ نكلو . كّيغ يف ٌرمتست فيس كنإف «مهيلع

 . كجاهنمو كريسَم

 نيذَّلا نيقداصلا عم ّنوكت ىتح ؛كيلَع اميفو كل اميف قدصلاب كيلعف
 عم ووو هنا اوهَتأ اوما تلا اسا » مهعم وكت نأ هللا كرمأ

 ظ 1١19[. :ةبوتلا] € قرصا

# #  # 

 ٤ ّنإ» :لاق لك ٌيبنلا نع  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نع

 ىَنَح َقُدْصَيل َلُجَّرلا ْنِإَو «ةنّجلا ىلإ يدْهَي ٌرِبلا ّنإو ءٌربلا ىلإ يدْهَي َقْدّصلا

 ىلإ يِدْهَي َروُجفلا نإو ,روُجفلا ىلإ ِيِدْهَي بِذكلا ْنِإو ءاقيّدِص هللا دنع ٌبّتكُي



 ,r قدصلا باب

 ظ -رشلا .[هيلع قفتم] “"ءاًباَذَك هلل دنع َبّتكُي ىّنح ُبِذْعَيَل َلُجْلا ٌنِإو ءراَّلا

 ‹قدصلا باب :لاقف قدصلل هللا همحر  فلؤملا ُهَدَقع بابلا اذه

 - دوعسم نب هللا دبع نع : لاقف ثيداحألا اأ ءاهيلع ٌمالكلا قبس ِتايآ ر كذو

 . ىلإ يدي قصا نإف « قئّضلاب مكي يلع يعي سووا هنع هللا يضر

 / . .ةنجلا ىلإ يدي َربلا نإو ءّربلا
 ةقباطم :قدصلاو «قدصلا اومزلا : يأ . . .(قدّصلاب مكيلع :هلوق ٠

 لاثم .عقاولل اًقباطم ُربخلا نوكيف ٍءيشب ربخت نأ :ىنعي ‹عقاولل ربخلا

 وهو) ءاعبرألا ٌموي َمويلا : تلقف ؟اذه موي يأ : كلأس نمل تلق اذإ : كلذ

 ءابذك ناكل ءاثالثلا موي :تلق ولو «قدص اذهف (ًالعف ءاعبرألا ٌموي

 يضر كلام نب بعك ٍثيدح يف ّقبس دقو « عقاولل ربخلا ةقباطم قدصلاف

 قداّصلا ّنأو «هتبقاع نْسحو قدصلا ةليضف ىلع لدي ام ِهيِبِحاَّصو  هنع هللا

 نأ ةكذن اذهلو اس دمع يذلا وه بذاكلاو «ةبقاعلا هل يذلا وه

 . ئجنأو ئجنأ قدصلا :هوخأ هل لاقف ءىجَنُي بذكلا َّنِإ : لاق ةّماعلا ضعب

 ظ . حيحص اذهو

 ظ .ناكرألاب نوكيو ٍناسْللاب ٌنوكي َربخلا َّنأ ئلعاو
 نوک كنك کو لعفلا وهن ناكر الاب اما وهل وقلا وهف نالا اأ

 هلأ اوفا اوُبماَء تريل ابكي 8 :ىلاعت هللا لوق باب «بدألا باتك ء«يراخبلا هجرخأ )١(
 | حبق باب «ةلصلاو ربلا باتك ‹ملسمو )٩٤ c(1 مقر 4 © تزیسسلا ارنڈ

 )° د ‹هلضفو قدصلا نسحو بذكلا
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Di 

 كف ياك دق ااف ام ع ناسإلا ف اذإ ا ا
 موصيو سانلا عم يلي .نمؤم هنأ ساّنلل ٌرهظُي هّنأل بذاك ًالثم قفانملاف

 مكح هلاعفأ ىأر نمف ءّجحي امبرو .ليخب هنكلو قّدصتيو «سانلا عم

 . بذك يهف «نطابلا يف اًّمع ءىبنت ال لاعفألا هذه كلو «حالّصلاب هيلع

 اط یف .ناكرالاب نوكرو نايللاب نوک قديطلا:: لوقا
 يف ام حراوجلا ٌلامعأ ثقباط ىتمو .ناسللاب ٌقْدِص وهف مقاولا دبخلا

iF 

 ةتبقاع - قدصلاب َرمأ ا ةالّصلا هيلع - يبنلا نِ

 . « ةنجلا ىلإ يدهي لا نإو «ّربلا ىلإ يدهي ا لاقف

 ناسحإلاو ريخلا ٌريثك يأ ربلا» : هللا ءامسأ نم هنمو «ريخلا ةرثك ُدبلا

 . لجو رع
 بلا ّنإو» :هلوقو «قدصلا ي نم وهو هوربخلا ةرثك ينعي ٌربلاف

 هیدّهَي  مهنم مكاّيإو انلعجي نأ هللا ٌلأسن - بلا ٌبحاصف «ةنجلا ىلإ يده

 ظ هلا لاسي نأ ُناسنإلا مؤ اذهلو «بلطم لك ةياغ لاو «ةٌكجلا ىلإ هب

 اوراق دم ةكبلا َلْددأَو راكلا نع زنه » راَثلا نم هب ٌذيعتسيو ٌةّنجلا
 ۱۸١[. :نارمع لآ] #ٍروُرْمْلَأ علم لإ ايدل ُهْوَِحْل

 :ةياور يفو اًقيّدص هللا دنع بتحب ىَتَح قُدصَيِل لجّرلا نإ» :هلوقو

iGا ياا  

 مهيلع هللا معنأ نيذلا نم قّلَحلا بتارم نم ةينأثلا ةبترملا يف قيّدصلاو

 مولع ها مَ لا م كَل لوا هللا عطب نمو # : هناحبس هللا لاق امك



 سمس 7 27 تس ص
€ 

 يذلا ٌلجرلاف :[14 :ءاسلا] 4 َنيِحِلَصلَاو ءادهملاو َنيِقِبدِصلاَو يلا نم

 ةميظع ٌةجرد ةيقيدّصلا نأ ٌمولعمو «اًقيَدص هللا دنع ُبتكُي قدصلا ىّحتي

 هللا لاق «ءاسّنلا يف نوكتو لاجٌرلا يف ٌنوكتو «سانلا نم ذاذفأ الإ اهلاني ال

 ْمُّمْأَو لسرلا هَ نم تلح دق ُلوُسَر ال مرم را ٌحِيِسَمْلَا ام : یلاعت
 ۷٠١[. :ةدئاملا] 4 ةَيَدِص

 هللا يضر ركبوبأ وهو «مهقدصأ قالطإلا ىلع نيقيّدْصلا لضفأو

 ٌةاعد نيح ةي َيِبّنلل باجتسا يذلا «ةفاحف يبأ نب نامثع نب هللادبع : هنع

 هاعد ام دّرجمب .فقوت أو دّدَرت ّيأ هدنع لصحي ملو «مالسإلا ىلإ

 هقًّدصو «هموق ُهبّذك نيح ةي ّيبنلا قّدصو «َمَّلْسَأ مالسإلا ىلإ لكي لوسرلا
 اندست فك ا رلافو الا اكو جا لاو ارال نع كات نيع
 كنإ :لرق مت احاول يف رتو سلقملا تی ىلإ ةكف نه دم

 ا ثلا ورک ىبأ لاا رعد من وكيل اذه (ءانكلا یا تالحص
 دق ناك ْنِإ) : لاق !اذكو اذك لاق ِهّنِإ : اولاق ؟لاق اذام : لاق ؟كبحاص لوقيام

 . هنع هللا يضر « قيدصلا يمس مويلا كلذ ذنمف ««قدّص دقف كلذ لاق

 ظ . «بذكلاو مكاّيإو» ةَ ٌيبنلا لاق .بذكلا امأو

 امب رابخإلا وه بذكلاو «بذكلا اورذحا : يأ ءريذحتلل «مكاَيإل

 0 .لعفلاب وأ لوقلاب كلذ ناك ءاوس « عقاولا فلاي

 موي وأ «سيمخلا ٌموي َمويلا :تلقف ؟مويلا ام :لئاق كل لاق اذإف

 ويلا نأل ؛ عقاولا قباطُي ال هنأل ؛بذك اذهف (ءاعبرألا ٌموي وهو) ءاثالثلا

 00 . ءاعبرألا موي
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 بذاك وهف «رفاك وهو ٌملسم هلأ ىلع لدي ٌهَرهاظ َّنأل ؛ بذاك ٌقفانملاو

 ٍةعاط نع جورخلا :روجفلا 'روجفلا ىلإ يدّهَي ّبذكلا َّنِإو' :هلوقو
 .هتيصعم ىلإ هللا ةعاط نع جرخيو ٌهروط ىّدعتيو قسفي ناسنإلا نأل ؛ هللا
 هللا لاق امك «ةرّجف َةرَفَكلا نإف . هللاب ذايعلاو  ٌرْفكلا روجفلا ٌمظعأو

 كك ّنإ لَك ٭ : ىلاعت لاقو ء[١٤ : سبع] € هَل رك أ م كيلوا : ىلاعت

ENT HT o EB كج لو ب سر دو مح سجنه هس نك هلال رج لى f A 
 لأ € ودم ذم ليو اکیا مور بنك (يو) نج ام كرد امو جا نیس ی اجمل

A يب 

 4 ريخ ىتل راَجْفْل َّنِإَو# : ىلاعت لاقو 1-1١[« :نيففطملا] نيل مور نوک
 ( ١5[. :راطفنالا]

 . اهنم هللاب ذوعن رانلا ىلإ يدهي ٌروجفلاو ءروجُملا ىلإ يدهي ةبذكلاف
 بذي لجل لازي ال» :ظفل يفو «بِكيل لُجلا نو" :هلوقو

 رومألا نم ُبذكلاو «اذك هللا دنع بتكُي ىتح بذكلا ىّوحتيو
 هك لوسرلا ن يبون ذلا داك نمت اللا معي لاق للا

 ظ ۰ .اًباّذك هللا دنع تت هاب دعوت
 اًبذاك ةلاَمَملاب يتأي «مويلا سانلا ضعب ُهلعفي ام : بذكلا مظعأ نمو

 تيتا اج نق.« نئانلا كت نأ لخأ نيف كل «يذك اهنا ملعي
 ُتدَحَي يذلل لْيو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاقف ءاذه ىلع ٌديعولا -

 .(1١51)مقر . هلضفو قدصلا نسحو بذكلا حبق باب ‹ةلصلاو ربلا باتك .ملسم ظفل )۱(

/ 



 : قدصلا باب

eرولا ا ا ”(هل ليو «ُهل ليو  

 . ءيش هنم ىنئتْسُي الو ,روجفلا ىلإ يدهت هلكو «ءارح هلک بذكلاف

 ‹برحلا يف : ءايشأ ةثالث كلذ نم ىنثتسُي ثم هلأ .'"”ثيدحلا يف َدَرَو

 وا يلا فا يتوب كامرا

 .٠ عيرصلا ةبذكلا سيلو ًةيروتا

 هللا کوے نوه ىنأ تدخر امك هاتذك ىكشت دف رولا :لاقؤ

 نهنم ٍنيتن : تابذك ثالث الإ ميهاربإ بذي مل» : لاق كك ّيبنلا نأ -

 22006 هلوقو ء[4 : تافاصلا] قس نإ # : هلوق : ىلاعت هللا تاذ يف

 رو ےس

 فردا م. . ةراس نأش یف 0 1Y] : ءايبنألا] « اذنه مهريك

 . قداص اهيف وه ةيروت ىّرو امنإو «بذكي مل وهو

 ىلع ثالثلا هذه ىف الإ زوجي ال بذكلا نإف ؛اذه وأ اذه ناك ءاوسو

 :لاقو («(5 ')مقر «بذكلا يف دا يف باب «بدألا باتك ءدوادوبأ جرا )0010(

 . نسح ثيدح اذه

n (۲(ا  

 هتأرما لجرلا ثيدحو ؛سانلا نيب حالصإلاو برحلا :ثالث يف الإ سانلا لوقي

 نايبو بذكلا ميرحت باب ءةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ .«اهجوز ةأرملا ثيدحو

 )۰ ٥۰)مقر «هنم حابي ام

 اإ هنا شاو لاغت هللا :لوق باب .«ةايبتالا تيداخأ تاك «ئراشبلا هجرخأ )60(1 
 ميهاربإ لئاضف نم باب «لئاضفلا باتك ءملسمو 708 ,#*07)مقر © ایل
 .(۲۳۷۱)مقر ذب ليلخلا
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 رر

 ال : اًقلطم زوجي ال بذكلا : لوقي ِءاملعلا ضعبو «ملعلا لهأ نم ريثك يأر

TE Is 

 سالا لاومأ ّلكأيل فلحيو بذكي نأ بذكلا نم 0 دشأو

 اع كلام هار د لاوقيو رك تبا نحب هيلع ىع نا م نطانلاب
 اذهف ءبذاك وهو ءاذكو اذك كدنع يل :لوقيف هل سيل ام يعدي وأ «قح

 ٌسمغت يتلا سومغلا ٌنيميلا وه كلذ نإف ؛بذكو ُهاوعد ىلع َتفَلَح اذإ

 . هللاب ذايعلاو راّنلا يف هسمغت مث «مثإلا يف اهبحاص

 َلاَم اهب حطت ربص نيمي ىلَع َفلَح ْنَم» : لاق هنأ لكي يبنلا نع تبثو

 نأ ٌلصاحلاف "«نابضغ هيلع وُهو هللا يقل ؛ٌرجاف اهيف وُه ملسُم ٍءىرْما
 الإ ءاًداج الو ًالزاه ال ءاّقلطم بذكي نأ ناسنإلل زوجي الو «مارح بذكلا
 . قباّسلا ثيدحلا ىنعم يف ءاملعلا نيب فالخ ىلع «ثالّثلا لئاسملا يف

 ا 3 ع ۰

 :لاق ءامهنع هللا يضر «بلاط يبأ نب ّىلع نب نسحلا ِدَّمحُم يبأ نع - ٥

 ,ةَنيِناَمُط َقْدّصلا َّنإف ؛كُبِيِرَي ال ام ىلإ َكْيْيِرَي ام غَد» لَك هللا لوسر ْنِم ُتْظِفَح

 .حيحص ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور و َبِذكلاو

 ل
 امه کک صم

 يلق اتمت موميا لآ دهب ةر َنِدَلأ َّذإ  :باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 رهو م هيڪر الو ةَ ڪيقلا موي مل ر ظن و هلآ مهم رڪ کد ةر کلا ن هَل َقَلَح ل کده
 ملسم قح عطتقا نم ديعو باب «ناميإلا باتك ؛ملسمو «(۹٤٥٤)مقر 4يا ُباَدَع

 .(۱۳۸)مقر «رانلاب ةرجاف نيميب

 باتك «يئاسنلاو «(۱۸٠١۲)مقر «(٠٦)مقر باب «ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲)

 = لاقو ء(١/٠٠۲) دمحأو «(١١۷٥)مقر «تاهبشلا كرت ىلع ثحلا باب «ةبرشألا



 - ( ( قدصلا باب

 هّلِح يف كشت ام كرتا :ةانعمو ؛اهّمضو ِءايلا حتفب وه «كُبيِري» :ُةلوق
 ظ .هيف كشت ال اَم ىلإ ٌلِدْعاَو

 حرشلا
 الو هيف كشت : يأ «ءايلا حتفب كيري ام» . كرتا : يأ «عد» :هلوق .

 . هيف بير ال يذلا لاا يأ كيري ال اَم ىلإ . هيلإ نئمطت

 عماج ثيدح وهو «ةيووّنلا نيعبرألا ثيداحأ نم ثيدحلا اذهو

 اار ولا یاو ان ی ابار ءمهم

 َكلْسَملا اذه هقفلا باوبأ يف - هللا مهمحر - ملعلا لهأ كلس دقو

 . ةريثك ءايشأ كلذل اوركذو «طايتحالا بناجب ذخألا وهو

 بوثلا مّدقم يف يه له يردي الو «ةساجن بوث تباصأ ٌناسنإ :اهنم

 روم يف نوُكت نأ لامتحال ير هدنع راص مكقملا لسغ نإ ؛هرّؤم يف أ

 مَّدقم يف نوكت نأ لامتحال ر ةع را حولا لمع إو بلا

 ؟طايتحالا وه امف !برّتلا

 . ّنئمطَيو“ ر َلوُرَت ىتح «هرّځؤمو همّدقم ّلسغي نأ ًطايتحالا
 ثالث وأ ٍنيتعكر ىّلَص له :هتالص يف َناسنإلا كلش ول :اهنمو

 ةبير هدنع راص نيتعكرب ذخأ نإ ءانهف ؟ءيش هدنع حّجرتي ملو «تاعكر
 قس نکل «صقني مل هّلعلف «ةبير هدنع راص ِثاَّثلاب ذخأ ْنِإو «صقن هلع

 وأ ثالث يه له كش اذإف «ٌلقألاب ٌلمعيف هيف ةبير ال امب لمعي انهف ؛اًقلق

 . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا
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 .اذكهو ءاّنالث اهلعجيلف «عبرأ

 هک رتا هيف كشت يذلا َء ءيشلا نأ «هقفلا لوصأ نم ّلصأ ثيدحلا اذهف

 . هيف كش ال ءيش ىلإ

 يف سيل ةنينأمط يف نوكي َناسنإلا نأ يهو ةّيسفن ةيبرت هيف نإ من

 يح ناك اذإ قلق هدنع نوي هيف ٌكشي ام ذخأ اذإ سانلا نم اًريثك َّنأل .قلق

 اذإف «تكرت يلعل . .تلعف يلعل «تلعف يلعل : ركفي اًمئاد وهف «بلقلا

 . كلذ هنع َلاز نيقيلاب ٌكلشلا عطق

 اذه نم ٍدِهاَّشلا هجو اذهو «ةتينأَمط َقدّصلا ّنإف» : لب ْيبنلا لاق
 . (قدصلا باب) بابلا اذهل ثيدحلا

 نأل ؛ ينتيلو ينتيل :لوقي الو ءاّدبأ هبحاص مدني ال «ةنينأمط ٌقدّصلاف

 اًمئاد ٌقداّصلا دجتو «مهقدصب هللا مُهيجْنُي نوقداّصلاو «ةاجْنم قدصلا

 ؛ لبقتسملا يف لصخخَي ءيش وأ لصح ٍءيش ىلع ُْفّسأتي ال هنأل ؛اًنئمطم

 . «اجن قدص ْنَم»و «قدص دق هنأل

 دجت اذهلو «ةبير هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا نّيبف «بذكلا امأ '

 ال وأ سانلا هقّدصي له : بذاكلا باتريف «هسفن بذاكلا يف باتري نم لأ

 ؟هنوقّدصُي

 الثل ؛قدص هّنأ هللاب فلحي ماق ربخلاب كربخأ اذإ بذاكلا ٌدجت اذهلو

 . ةبير لَحَم هنأ عم «هربخ يف باتي

 هللا لاق «ةبير ر يف مهّنكلو : اولاق ام هللاب نوفلحي ًالثم نيقفانملا جت

 4 ارات رل انب اوشو ٌرولْسِإ دب اف و رفا ةَ اولا ڌقلو 9 ىلاعت



 ظ قدصلا باب

 :ةبوتلا] ۷٤[.

 ملَع له :ناسنإلا باتْرَيو «ناسنإلل ٌقلقو ةبير هّنأ كش ال بذكلاف

 . بارطضاو كش يف لازي الف ؟اوملعي مل مأ هبذكب سانلا
 ىلإ بذكلا َعَدَي نأ ٍناسنإلا ىلع بجي هنأ ثيدحلا اذه نم ُذخأنف

 ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق دقو «ةنينأمط ٌقدّصلاو «ةبير بذكلا َّنأل ؛قدصلا

 . قفوملا هللاو : (كبيري ال ام ىلإ كبير ام عدا : مالسلاو

3 2 3 

 هثيدح يف - هنع هللا يضر - بزَح نب ٍرْخَّص َنايفُس يبأ نع - 65

 - للك ّيبنلا ينعي  مكُرُمأَي اذامف :ٌلَقَّرِه لاق ءلقّره ٍةّصق يف ليوطلا

 ءائيش هب اوكرشُت الو ُهَدْحَو هللا اودّبُعا» :لوقي :ُتلق :نايفس وبأ لاق
 ,قافّعلاو «قْدّصلاو ء.ةالّصلاب انرُمايو .ْمُكْؤاِبآ ٌُلوُقَي ام اوكُرّتاو

 .[هيلع قفتم] '''«ةلّصلاو
 00 حرشلا

 نب رخص نايفس يبأ نع هلقن اميف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا لاق

 نيب اميف اًرُخأتم الإ ْملسُي مل اًكرْشُم نايفسوبأ ناكو  هنع هللا يضر - برح
 نم ةسداسلا ِةنّسلا يف ناك ةّيبيدحلا ٌحلصو .ةكم حتفو ةّيبيدحلا حلص

 .ةرجهلا نم ةنماثلا ةنّسلا يف ناك ةكم حتفو «ةرجهلا

 اب هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب yT هجرخأ )١(
 ىلإ هوعدي لقره لإ كَ يبنلا باتک باب ءنيسلاو داهجلا باتك «ملسمو «(۷)مقر

 .(۱۷۷۳)مقر «مالسإلا
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 لفَرهو ءماّشلا يف َلْقَرِه ىلإ ٍشيرق نم ٌةعامج هعمو نايفسوبأ مّدق
 ليجنإلاو ةاروّتلا ىف أرق دق ناكو «تقولا كلذ يف ىراصنلا كلم ناك

 كلر ل ا يسال ءاّيكذ اكِلَم ناكو «ةقباّسلا ّبتكلا ٌفرعو

 نعو ةي ّيبنلا لاح نع مهلأسي لعجو «مهب اَعَد زاجحلا نم نومداق مهو

 اًئيش ٌركذ املكو هب هئافو نعو «هل مهريقؤت نعو «هباحصأ نعو ءِوبَسَن
 ذايعلاو  هّنكلو «ةقباّسلا بتكلا هب ثربخأ يذلا ٌنيبنلا هنأ فرع ةوربخأ

 . لجو رع هللا اهدارأ يتلا ةمكحلل ةلسي ملف ِهكلُمب حش هللاب
 نأ مهرمأي هنأب َربخأف ةي ٌئبنلا هب مهرمأي ناك اًّمع نايفس ابأ لأس نکل

 ًالوُسَر الو اَكلَم ال «هللا ريغ اودبعي الف ءاّنيش هب اوكرشي الو هللا اودبغَي

 هلل ةدابعلاف كلذ ريغ الو ءاذمق الو انش الو. ءارجتح الو جالو

 اوؤاج ءمهّلك لسا هب ثءاج دق لكي لوسرلا هب ءاج يذلا اذهو ءهدحو

 هبل ییز الل لوُسَي نم لبق نم اَصْلَسرَأ آَمَو# : ىلاعت هللا لاق ٍديحوتلا اذهب
 ظ .[؟6 :ءايبنألا] نودع عاق أنآ لإ هل ا

 هلا اودنعا نأ اوسر وَما لڪ ىف اتعب َدَفْلَو # :ىلاعت هللا لاقو .

 . كرشلا اوبنتجاو هللا اودبعا : يأ ٦» : لحبنلا] وغلا اونَتَجلَو

 ةدابعب هلبق نم ٌءايبنألا هب ثءاج امب ةي ٌئئبنلا ًءاجف «لسرلا ةوعد هذه

 . هل كيرش ال ةدحو هللا

 ام لك !قحلاب دلا فيك زظنا (مكؤابآهيلع ناك ام اوگرا : لوقيو

 . هكرتب لي ٌئيبنلا مهرمأ مانصألا ةدابع نم مهؤابآ هيلع ناك

 . هكرتب مهرمأي مل ِهّنإف ؛ ةلضافلا قالخألا نم مهؤابآ هيلع ناك ام امأو



OOS 2 
 را ر صر ر ن اک ۾ سس ع

 Eas أنا ابيك هدو أولا كق أَو ا ا كا

 YA] : ا :  :E Ek مهل اًبَّذكم هناحبس لاقف

 َرشاب نيذلا هنأ َرمأ ءالسلاو ةالصلا هيلع  لوسّرلا نأ لصاحلاف

 . هللاب كارشإلا نم مهؤابأ هيلع ناك ام اوعَدَي نأ مهتوعد

 يهو «هبر نيبو ٍدبعلا نيب هلص ةالّصلا (ةالصلاب انرّمأي ناک و : هلوقو

 يهف «رفاكلا نم ُنمؤملا ٌرّيمتي اهبو «نيتداهشلا دعب مالسإلا ٍناكرأ ٌدكآ
 ةالصلا هيلع ٌّئيبنلا لاق امك «نيرفاكلاو َنيكرشملا نيبو اننيب يذلا دهعلا

 : يأ ''"(رفك دقف اهكرت نمف «ةالّصلا مهنيبو اننيب يذلا ٌدهعلا» : مالسلاو
 دهعلا» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا َّنأل ؛ةلملا نع اًجرْخُم اًرفك رفك

 نيرفاكلا نيبو نينمؤملا نيب , لصاف ّدح اذه ««ةالّصلا مهنيبو اننيب يذلا

 هذكلا انه رفكلاب ةارملا لإ ءاملعلا نم لاق نم ةعجّنلا َدعبأ دقلو

 نم هنأل رک مهب اَمُه سالا يف نانا : هو هل وق يف يذلاك ءثغصألا

 دارملا نأ َنّيعتملا ب اوّصلا نأو «ءىطاخ ليوأت اذه نأ ملع ثيدحلا َرّبدت

 نيب «نيئيش نيب لصافلا نأل ؛ةلملا نع جرخملا ربكألا رفكلا انه رفكلاب

 )١( «ءةالصلا كرت يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ رقم)577١(,

 ءهجام نباو «(577)مقر ءةالصلا كرات يف مكحلا باب ءةالصلا باتك «يئاسنلاو

 دنسملا يف دمحأو «(19١١)مقر ءةالصلا كرت نميف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتك

 )57/6”, ٠١(. «يبهذلاو مكاحلا هححصو .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو وقال 

 .(0)مقر شماه (01/4)مقر ةاكشملا رظنا .اولاق امك وهو :ينابلألا 2

 ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطا باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)
 . (1۷)مقر «تيملا ىلع
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 وا ال الإو ءرخآلا نم امهدحأ ريمي نأ بال ءرفكلاو ٍناميولا

 َّنإف ءورمعل ىرخألاو دْيَّرِل امهادحإ نيضْرأ نيب يتلا دودحلاك ءالصاف

 ورمع ّضرأ الو «ورمع ضرأ يف ٍديز َضرأ ٌلِخدت ال ةلصاف دودحلا هذه

 ماب اج ل جا .ديز ضرأ يف

 : اهءاوو امبف اد

 كرت ول «رفاك وهف ٌناسنإلا اهكرت اذإ لامعألا رئاس نيب نم ةالصلا اَذِإ

 هنإ َلقن مل يلابي الو راهّتلاب ْبرْشَيو لكأي راصو ناضمر مايص ناسنإلا
 «يكزي ال راصو ةاكّرلا كرت ولو رفاك هنإ انلق ةالّصلا كرت ول نكل .رفاك

 هنإ انلق ةالّصلا كرت ول ْنكل «رفاك هنإ ْلقن مل «يكزي الو َلاومألا عمجي

 كرت ول نكل «رفاك هنإ لقن مل محلا ىلع هتردق عم ّمجُحَي مل ولو .رفاك

 ظ . رفاك هنإ انلق ةالّصلا

 :روهشم وهو «نيعباتلا نم وهو «هللا همحر قيقش نب هللا دبع لاق

 ريغ فك هكرت ٍلامعألا نم اًنيش َّنْوَرَي ال لج دكحم باحصأ ناك»

 .“«ةالصلا

 اذإ ءاهب ٌرمأي - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا ناك يتلا ةالصلا اذإ

 ذايعلاو اكرشم اًرفاك ٌنوكي :يأ ءديحوّتلا كرت ول امك وهف ناسنإلا اھکرت

 دي ىبنلا نع رباج نع ملسم ٌهاور يذلا رباج ثيدح ريش ب اذه ىلإو . هللاب

 لاق :«(7777)مقر «ةالصلا كرت يف ءاجام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(
 .(1)مقر شماه (01/4)مقر ةاكشملا رظنا . حيحص هدانسإو : ينابلألا .



 ےس ۰ ی

 .«ةالّصلا ُكْرَت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نّيَب» : لاق هنأ

 ناك «ثيدحلا 501000 «قدّصلاب انرُمأي ناكو» : هلوقو

 : ىلاعت هلوقك اذهو «قدصلاب ُهَنَّمَأ ٌرمأي و ةالصلا هيلع - ٌجيبنلا

 .[11 :ةبوتلا] ؟تيقيدصلأ حَمأوذوكو هلا وتا اوما تي اات 3

 : نيمسق ىلإ ٌمسقني «لضاف ٌقلُح قدصلاو
 .ةلضافلا يتالخألا نم امهالكو هللا دابع عم قدصو ا

 ةيمذ قلخ بذكلاو «عقاولا فالخب رابخإلا وهو «بذكلا قدّصلا ٌدِضو
 قفانملا ةيآ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق امك «نيقفانملا قالخأ نم

 ىَلَتْيُم - هللاب ذايعلاو - سانلا ضعبو «بذك ثّدح اَذإ» : اهنم ركذَو (ثَلَت
 ءاّمئاد بذكي «بذكلاب لإ هُرْدَص َحرَشُنَي الو ٌسنأتسي الف «ضرملا اذهب

 ُلعَبَْي لعج ٍسلجملا يف َسلج ْنِإ «بذاك وه اذإ ٍثيدحب َكئّدح ْنِ
 ا تلح ل او : هلك ٌئيبنلا لاق دقو «سانلا اهب كحضُيل ليعافألا

 : تارم ثالث «هل ليو مث ءهل ليو مث «هل ليو . موقلا هب كحضُيل

 اا ناعون ةّقعلاو «ةّمعلا : يأ «فافعلا» :هلوقو

 الا قف هيلع مرح اع ناسنإلا َدعتبي نأ يهف :ىلوألا ٌةّفعلا اأ

 هح ناک م مَن رل اورق الو 9 لوقي لجو رع هللا نأل ؛هعئارذو هلئاسوو

 تالصلا كري نم ىلع رفكلا مسا قالطإ باب «ناميإلا باتك «ملسم هج رخ (۱)

 .(81)هقر
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 ١۲[. :ءارسإلا] اليس َءاسو

 ةلماك ةّنَّس دلبلا نع درطُيو «ةدلج ةئام دلج نأ ىناّرلا ىلع بَجْؤأو

 دعب ٰینزو هتجوز عماجو جّوزت دق ناک اذإ امأ «لبق نم جّوزتي مل ناك نإ

 نأ نع سانلل اَعْذَر اذه لك «تومي ىتح ةراجحلاب اًمجر ُمَجْرُي هاف كلذ

 .باسنألاو َنايدألاو قالخألا ٌدسُفت اهنأل ؛ةشحافلا هذه يف اوعي

 ةشحاف ترثك امل ¿ن ٍنمزلا اذه يف اهُرانآ ثرهظ ةميظع اضاَرْمأ ٌبجوتو

 . هللاب ذايعلاو ىنزلا

 نأ ةأرملا عَتَمف هل ةعيرذ نوكيو انزلا ىلإ لّصوُي ام ّلك هللا عنمو

 4 كوألا ِةَياهدجْلأ جبت بصيت الو یکی فرقو : لاقف ةجربتم جرخت
 اذإ الإ حرخت الو اهتيب يف ىقبت نأ ةأرملل ٍناكم لضفأف ء[۳۳ :بازحألا]

 هيلع  ٌلوسرلا اهرمأ امك جرختلف «كلذ ىلإ ةرورضلا وأ ةجاحلا تعد

 . ''”ةجكربتم الو ةبّيطَتم ريغ : يأ «ة ةلْفَت-مالسلاو ةالصلا

 نم سيل لجر ّلك نع - تجرح اذإ  ةأرملا باجتحاب َرمأ كلذك
 هيلا طلا وكي ام ةيمج ٌةأرملا طغت لآ وه ةرعرّشلا باجحلاو «اهمزاخم

 لاجّرلا نع ةبجح ُبجي َهْجَولا َّنإف ءهجولا ُهُّمِهأو ءةشحافلا ىلإ ةعيرذ

 الو .مدقلا ُبْجَحو عارّذلا ٌبجحو سأّرلا بْجَح ُبجي امم ٌرثكأ بناجألا

 هللا ءامإ اوعنمت ال» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف امك () ٠
 ءةالصلا باتك «دوادوبأ هجرخأ .«تالفت نهو نجرخيل نكلو هللا دجاسم

 يف دمحأ مامإلاو :«(0570)وقر ءدجسملا ىلإ ءاسنلا جورخ يف ءاج ام باب
 .(010)مقر ءاورإلا يف ينابلألا هححصو (078 ١4176 ء۴۸/۲٤) دنسملا



 قدصلا باب
 تل 0 ٠1/0 حلا

 ظ نم ٌءيش هيف اذه لوق ّنأل دولا فْشَك زوجت هلإ : لوقي نم لوقب ةربع

 نأ لئاقلا اذه دنع اهيلع ُبجيو ءاههجو فشكت نأ ةأرملل زوجي فيك

 ةأرملا فشكت نأ : نزلا ىلإ برقأ امهيأو ًةنتف ٌظعأ امهثأ ! ؟اهيمدق رس
 نإ :لوقي «لوقي ام مهفي لقاع ٍناسنإ لك ؟اهيمدق فشكت وأ اههجو

 :اهيجير نع سفك نأ ةفالاو د ا نر ذل

 دقف َةَبيَطَتُم ثجرخ ْنِإف «ةبّيَطَتُم ةأرملا حرخت الأ :اًضيأ كلذ نمو

 ثيح اضيأ ٌنتتفت يهو ءاهب ُسانلا ُنتتفيف ءاهبو اهنم ةنتفلا ةليسوب ثتأ
 . ةيفاعلا هللا لأسن . ةّيطتم ةبّيطتم يهو قاوسألا يف يشمت

 .مهدّففتي نأ هيلعو «ًادبأ كلذ نم هلهأ كي نأ د دحأل زوجي الو

 وعم ا «كلذ ريغ وأ مالا وأ ‹«تحخألا وأ «تنبلا وأ ةجوزلا تناك ءاوس

 . ّيعرشلا هجولا ريغ ىلع جورخلا نمُهلهأ ّنكمي نأ ٍدحأل
 اًمع : يأ «نطّبلا ةوهش نع فافعلا وهف : فافعلا نم ىنآّثلا عوتلا اأ

 تري ةاينغأ لهاا مهب :  ىلاعت هللا لاق امك سالا يديأ يف

 ظ ال ثيحب «سانلا لاؤس نع ِبّمعتلا نم : ينعي ۷۳ : ةرقبلا] € ِفففَحتل

 ءىلفُس ءايند هذي لئاّسلاو َهَّلَُذَم لاؤّشلا َّنأل ؟اًئيش اًدحأ ناستالا لاس

 ناك ول امك «هْنم َدْبال امآلإ ءاّدحأ َلأست نأ زوجي الف «اَيْلَع هدي يطعملاو
 .لأسي نأ سأب ال ذئنيحف «ةيروُرض هبش ًةجاح اًجاتحم وأ اًرطضم ناسنإلا

 ٠ ثيداحأ ثدرو دقو «مّوحم لاؤّسلا نإف ةرورض وأ ةكلم ةجاح نودب ام
 يتأي لئاسلا نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبَنلا َربخأ ىتح «هنم ريذحّتلا يف
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 )رک

 مامأ ُمظَعلا هنم َرهظ دق  هللاب ذايعلاو - محل ةَعْرُم ههجو يف امو ةمايقلا موي
 . دوهشَملا ميظعلا ماقملا اذه يف سانلا

 ولأسي ال نأ ىلع يلا اوشا ا رح ةباحصلا نإ مث

 لوقي الو هتلحار ىلع نم طْقْسَي مهِدَحأ ٌطْوَس ناک ىتح ءائیش سالا
 طولا فاو .طوّسلا ينلوان :دحأل

 اذإ الإ لاؤسلا ردق فرعي ال فّمعَّتلاو ىنغلاب هللا همركأ يذلا ناسنإلاو

 تنأو ينطغأ هل ٌلوقتو قولخم ىلإ كدي ُدُمَت فيك ؛قولخملا مامأ َّذ
 ٠ .هللاب رعتساف َتْنعَبْسا اًذإو للا لأشاف تلأس اذإو» ؟هلثم

 . «ةلّصلا» :هلوق « سماخلا امأ

 .ئئدألاف ئىَْذألا براقألا نم َلصوُي نأ هب هللا رمأ ام ّلصت نأ ةلّصلاو

 ٍةلَّصلا نم مهل براقألاو . ةلصو دب نيدلاولا ةلص ناف «نادلاولا مهآلْغأو

 نم ًةلص ٌدشأ َكّمَعو ءكّمع نم هلص ٌدكوأ كوخأف «برقلا نم مهل ام رذقب
 . ىندألاف ىندألا سقف اذه ىلعو «كيبأ مَع

 باتكلا يف ًءاج ام ٌلكو ءةدّيَقُم ريغ ةنّسلاو باتكلا يف ت ءاج ٌةلَّصلاو

 الص هلأ ىلع فرعلا ىرج امف ءفُْعلا ىلع لمحي هنإف دّيقم ريخ ةنشلاو
 نامزألاو ٍلاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي اذهو «ةلص وهف

 لأ هنع عمستو ندبلا حيجّصو كنع اينَْمْسُم َكبيرق ناك اذإ ًالثم . نكامألاو

 هبشأ امو بفصنو رهش وأ رهشب ثدّدحت ول هتلص اذهف «ءيش ىلإ جاتحي ال
 'ينغتسا دق - هلل ٌدمحلاو  سانلا نأل كلذو ءانفرعب ةلص هذه َّنإف كلذ

 اذه ناك ول ْنكل ءرخآلا ىلع ٌدجي ال مهنم ٍدحاو لکو « ضعب نع مهضعب
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 ٍةلص ىلإ ُجاتحي هنإف ؛معلاو ءخألاو ّمألاو «بألاك اًدج اًبيرق لولا
 ضرم ول كلذكو «رثكأ ةلص ىلإ جاتحي هنإف اًريقف ناك ول كلذكو «رثكأ

 .اذكهو . یا عادوا
 كلذ يف عبسي هاف ِةدّيَمُم ريغ نآرقلا يف ثءاج امل ةلّصلا نأ مهمل

 لاحو «برقلا :انركذ يتلا رومألا ٍفالتخاب اذه كر را

 امو ؛ةلص وهف ٌةلِص هنأب ةداعلا ترج امو «ناكملاو «نامزلاو ءصخشلا

 . ةعيطق وهف ٌةعيطق هنأب ةداعلا ترج

 نم ريذحتلاو محّرلا ةلص لضف يف ةريثكلا فلا تدرو لقو

 # 0 لذ

 ,فْيْنُح نب ٍلهس ديلولا يبآ :ليقو ءديعس يبأ :ليقو «تباث يبأ نع -

 ةداهشلا ىلاعت هللا لانس ْنَم» :لاق ب ّيبنلا نأ «هنع هللا يضر .ٌيردب وهو

 .[ملسم هاور] '”«هشاّرف ىَلَع َتاَم ْنِإو ءِءاَدّهشلا َلِزاَنَم هللا ُهَغَلَب قذصب

 ظ ظ حرشلا ظ

 دهاشلاو «قدصلا باب يف هللا همحر  ُفلؤملا هركذ ثيدحلا اذه
 دعب هلاغ قرم :ذاهشلاو «ٍقْذِصِب ةداهشلا ىلاعت هللا لاس نم" : هلوق هنم |

 نبدأ حم م كلوا لولو هلآ هللا عطب نمو # : هناحبس هللا لاق امك «ةّيقيّدصلا
 ص

 ؛ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا بلط بابحتسا باب «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
 .(۱۹۰۹)مقر
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 يهو «[14 :ءاسنلا] 4 نحلل ادهش َنيِقبدِصلاَو نِي نم موّيلع هلا 0

 ظ : ةريثك عاونأ

 ةداهش هذهو «هللا دابع ىلع ّلجو رع هللا ماكحأب ةداهشلا :اهنم

 اولوأو ةكيكملاو وه الإ لإ ل منَ هلآ دهس » :اهيف هللا لاق يتلا ِءاملعلا
 | .[18 :نارمع لآ] 4ِرلِعْلا .

 مهنأ ىلإ ءادشلأو 8 :هلوق ريسفت يف ءاملعلا نم ٌريِثك بهذ دقو
 هل ويمر لا لا ها نأ نرده ءا ءاملعلا نأ كش الو دالا

 ةعيرش تغلب اهّنأب ِةّمألا ىلع نوُدَهْشَيو «قحلا نيدو یدهلاب كَ اذمحم

 «بجاو اذهو «ماَرَح اذهو «لالح اذه : هللا ماكحأ يف نودهشيو « هلا

 اوناك كلذل ؛ملعلا ُلْهَأ الإ اذه فرعي الو .هوركم اذهو «ّبحتسم اذهو
  .ءادهش

 :قرغلاو قرحلاو نطبلاو نعّطلاب ُباَصُي نم :اضيأ ءادهشلا نمو

 . مههبشأ امو ٌقيرغلاو قيرحلاو ٌنوطبملاو نوعطملا
 . هللا ليبس يف اولتق نيذلا : ءادهشلا نمو
 لاق امك «مهسفنأ نودو مهلاوُمأ نود نولتُقُي نيذلا : ءادهّشلا نمو

 هللا لوسر اي َتْيَأَرأ» :لاقو لجر هلأس امنيح-مالسلاو ةالصلا هيلع بلا

 .تُيأرأ :لاق كلام هطغت ال :لاق  ةونع يأ  يلاَم بلطي لجر ينءاج نإ

 تعم هّنأل  راتلا يف وه :لاق ؟هّتلَتف نإ تيأرأ لاق ءهلتاق لاق ؟ينلتاق نإ
 ؟ةتلتق نإ تيأرأ : لاق ٌديِهَش َتْنَأَف : لاق ؟ينلتق ْنِإ تيأرأ :لاق  ملاظ



 62 قدصلا باب

 ظ “'«رانلا يف وه : لاق
 نمو «ٌديهش وهف ةمد َنْوُد لف ْنَم» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاقو

 . "' دْيِهَش وهف هلام نود َلِتُق نمو «ٌديهش وهف هلهأ نود لِ

 باوك : اًضيأ ءادهّشلا نمو
 يو اًملظ-

 د رطل 1 هم راس د ےک

 ا هَل ٍل سف 11101 ' م
 چے س ڪپ ےک 07 انك تا

 e ا دورو يرق نم هَ مهتا اجب َنيِحِف
 نيل

 هلل ناو ٍلْضَفَو هلأ نم معن ورشم 4 © جو رب ر ع رک
 RG نارمع لآ] # َنيِنِمَومْل ر ر عيض

 امو ءمهسفنأ ظوظحل اولتاق امف ءايلُعلا يه هللا ةملك َنوكتل اولتاق نيذلا

 كلذ لاق امك هاّيْلُعلا يه هللا ةملك َنوكتل اولتاق امنإو «مهلاومأل اولا

 لتاقُيو ةعاَجش لتاقُي لجكلا نع لس نيح - مالسلاو ةالّصلا هيلع - ُئيبنلا

 نوَكَل لاق ْنَم» : لاق ؟هللا ليبس يف كلذ يأ هناكم ىرُيِل ٌلتاقّيو ةّيِمَح

 . «للا لْيِبَس يف وه ايلُعلا ىه هلا ملك
 ٌناسنإلا دري ةي نبنلا هعضَو نازيم ٌسسيخي ال «لذَع نازيم ٌنازيملا اذه

 ۰ . هلمع هب

 )١( ص هجيرخت مدقت )۱۷(.

  (YY)ص هجيرخت مدقت )7١(.

  (۳)ص هجيرخت مدقت )٤€(.
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 نإو «ديهش تنأف تلتف نإ هللا ليبس يف وهف ةملكلا هذهل َّلتاق نمف
 لإ اب توتر له ْنُك # :هناحبس هللا لاق امك ءديعّس تنأف تمنغ

 اکی شر و » . رصّنلاو فظل امو ةداهسلا اّمِإ 4ِنْيَيَيَسْحْلا ىَدَحِإ
EEهللا نأ اَمِإ ىا ٠١[« :ةبوتلا] ( انياب وأ ءودنع تم پا  

 ىلع اوعّمجت نيذلا بازحألاب ىلاعت هللا لعف امك «مكّرش انيقيو «مكبذعي

 امحير مهيلع هللا لسرأف ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسّرلا لاتق نوديرُي ةنيدملا

 لاف «ردب يف لّصَح امك ايديا وأ » «بعؤلا مهبولق يف ىقلأو اًدونجو
 ا يا بي ويلا نا سلا

 .ديهشلا وه ايلعلا يه هللا ةملك

 - كليِبَّس يف ةداهّشلا كلأسأ ين َّمهّللا :لاقو هّبر ناسنإلا لأس اذإف

 اَذإ ىلاعت هللا َّنِإف  ايلعلا يه هللا ٌةملك نوكتل ؛لاتقلاب الإ ةداهشلا ٌنوكت الو

 . هشاّرف ىلع تام نإو «ءادهّشلا لزم هلزنأ ةّيَنلاو ٍلوّقلا َقْدِص هنم مَع

  ؟ال وأ هللا ٍليبس يف وه له :هدلب نع اعافد لتاقُي يذلا انيلع ّيقب

 نم اهيمحَت نأ ديرتف ٌيمالْسِإ ٌدلب اهنأل كلب نع ٌلتاقت تنك نإ :لوقن
 ىه هللا ةملك وكتل تلتاق كّنأل « هللا ليبس يف اذهف ٌيمالسإ ّدلَب اهّنأ لجأ

 نذل ؛ هللا ليبس يف سْيَل اذهف طقف نطَو اهّنأ لجأ نم تلتاق اذإ امإ
 تاق نم هيلع قطني ال  مالّسلاو ٌةالّصلا هيلع يلا ُهَعَضَو يذلا ٌنازيملا

 ليبس يف سيلف كلذ ىوس امو «هللا ليبس يف وهف اَيلُعلا يه هللا ةملك وكتل
 نأب «هدلب نع عافدلل لاتقلا يف هين ناسنإلل حصن نأ ٌبجي اذهلو «هلل
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 او ا كير ٌيمالسإ لب هنأل دلبلا اذه نع لتاقي نأب كلذب يوني

 منغ اذإو «ءادهشلا ٌرجأ هل اًديهش ليف اذإ نوكي اذهبو «هيف يذلا مالسإلا

 ىلع مالكلا مّدقت دقو «ةرخآلا حبر اّمإو ا .حبرو اًديعس راص

 قفوملا هللاو . ةلأسملا هذه

 اَزَغ» :ا هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع -

 يّنَعَبْتَي ال :همؤقل َلاقف - مِهْيَلَع ُةمالسو هللا ُتاولَص - ِءاَيبْنألا َنَم ّيِبَن

 ىَنَب ّدَحآ آلَو اهب نْئَي اًملو اهب َيِنْبَي ْنأ ُديِرُي َوُهو ٍةأرما َعْضْب َكَلَم لُجر
 زغب وهو ٍتافلَخ وأ ان ىرتشا ّدحأ الو اهو عفر ْمَل اوي
 َلاَقَف كلذ ْنِم اًبيِرَق ؤأ ٍرصَعلا َةَالَص ٍةّيْزَقلا َنِم اًنَدَف ءاّرْغف .اَهدالؤأ

 َحَتف ىَّنَح ْتَسِبُحَف هانيَلَع اًهْسبخا ّمُهّللا ءٌنوُمام اًنأو ٌةَروُماَم ِكّنِإ :سمّشلل 2

 :َلاَقَف ءاَهْمَعْطَت ْمَلَف اًهَلُكاتل  راّنلا ينعي  ثءاّجف ,مِئاَّنْغلا َعَمَجف ِهْيَلَع هللا

 :لاقف ِهِدَيِب ٍلُجَر ُدَي ثقزلف ءُلُجَر ٍةليبق لك نم ينغياَبُيْلف الولغ مكيف َّنِإ

 :لاقف هديب ٍةثالث وأ ِنْيَلُجَر ُدَي ْتَقْرَلف ,كتليبق ينغياَبْيْلف ,لولُغلا مكيف

 ٍتَءاَجَف اًهَعَضَوَف ,بهألا َنِم ٍةَرَقَب سار ٍلْثِم ٍساَرِب اوُؤاَجف .ُلوُلُكلا مكيف
 ىأر اَمَل َمِياَنَغلا انل هللا ّلَحآ َّمث ءانلْبَق ٍدَحأل ُهِئاَنَغلا لحث ملف ءاَهْتَلَكاَف ُراّنلا

 .| هيلع قفتم { ان اهّلَحاف انَزْحَعو انفْعَض ل

 «مئانغلا مكل تلحأ :هكك يبنلا لوق باب «سمخلا ضرف باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ةمألا هذهل مئانغلا ليلحت باب ءريسلاو داهجلا باتك ءملسمو 9(«54١2)مقر |
 ۰ .(۷٤۱۷)مقر «ةصاخ
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Ds 
 ةقانلا يهو ِةَفِلَخ ٌعْمَج :ماللا رسكو ةمجعملا ِءاخلا حتفب «ُتاَفِلَخلا»

 .لماحلا

 حرشلا
 ثّدح ةي َّيبنلا نإف «ةميظع ٌثايآ هيف فلؤملا هلقن يذلا ثيدحلا اذه

 «مهداهجب رم اًمَْق اّرَع هلأ  مالّسلاو ةالصلا مهيلع - ءايبنألا نم يبن نع
 ءاهب لخدي ملو ةأرما ىلع دمع ٍناسنإ لك َعَمَم  مالّسلا ةالصلا هيلع  هنكل

 ِتافلخ وأ اًمنغ ىرتشا ٍناسنإ ّلكو «هفقس عفري ملو اَنيَب ئنب ٍناسنإ ّلكو

 .مهّمهأ امب َنيلوغشم َنونوكي ءالؤه َّنأل كلذو .اهدالوأ رظتني وهو

 ءاهيلإ قوش يف وهف ءاهب لخدي مل يتلا هتجوزب ٌلوغشم جّوزتملا لجرلاف
 ِتيبلا اذهب ٌلغتشم اضيأ وه ءهفقس عفري ملو اتيب عفر يذلا لجرلا كلذكو

 لوغشم منغلاو تافِلَخلا ٌبحاص كلذكو «هلهأو وه هنكسي نأ ديري يذلا

 ظ . اهدال وأ ُرظتني اهب

 ءداهجلا الإ مَ هل سيل ءاغّرفتم هيف ناسنإلا ّنوكي نأ يغبني داهجلاو

 نم تغرف اذإ : يأ ء[۷ :حرشلا] 4 ٌّبَصأَف َتْعَرْف ادَِف # : هناحبس هللا لاق اذهلو

 ةا تنا عت ال تيد اتلان وو
 وه الو .ماعطلا ةرضحب ًةالص ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاقو

 . ''00ناثبخألا ةعفادي

 ةرضحب ةالصلا ةهارك باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 ش .(١01)مقر . . . .ماعطلا



 ْ قدصلا باب

 ءاهل ُهَنَدَبو هبلق عرفي نأ ةعاط َدارأ اذإ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع لدف

 حارشناو ةنينأمطو لهم ىلع اهدي ىّتحو «اهيلإ ٌقاتشُم وهو اهّيتأي ىّتح
 .ردص

 A دقو «رصعلا ٍةالص دعب موقلاب لزنف ءاَرغ ّنِإ مث

 تنأ :لوقي سمَّشلا بطاخي َلعجف ءراصتنا كانه نوكي ال نأ ليلا ملظأ
 ٠ .يعزش ماف هرئأ اًمأو توك مآ سمشلا رمأ يكل . روُمأم انأو ٌةروُمأم

 دع هللا ينام اع سمشلاو داهجلاب ٌرومأم وهف
 «رِيلَعْلا ريزعْلا رقت كل اهل ٍرَمَتْسُمِل 4 تع سلاو # : هللا لاق ءّلجو

 يدا يا او

 . عفترت الو لزنت الو . رخأتت

 ءاهتقو يف ْبِجَت ملو َسمَّشلا هللا َسسبحف نع اًهشيحاف مهللا» :لاق
 يف مئانغلا تناكو مثالا مَع املو «ةريثك مئاتغ منغو ُيبنلا اذه ازغ ىتح

 هلو ِةمألا هذه صئاصخ نم مئانغلا لح لب «ةازغلل لج ال ب ةقباّسلا ممألا
 نم ران اهيلع لزنتف مل ئانغلا ٌنوعمجي اوناكف ةَقِباَّسلا جمألا امأ «دمحلا

 اذه لاقف ل ير يي ام ِءامّسلا

 . لولغلا مكيف : ٌئيبنلا
 اًملف «لولغ ال هلأ ىلع ُهعيابي ٌّدحاو َمّدقتي نأ ةليبق لك نم َرمأ مث

 :مالسلاو ٌةالصلا هيلع ٌيبنلا ديب مهنم ٍدحأ دي تقزل ٌلولغ ال هنأ ىلع هوعياب
 ك هعيابي نأب رمأ مث هذه ةليبقلا : يأ  لولغلا مكيف :لاق تقزل اًملف

 : لاقف «مهنم ةثالث وأ نيلجر دي ثقزلف «ةليبقلا هذه نم ةدح ىلع ٍدحاو
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 نيش يفخت نأب «ةمينغلا نم ةقركلا وه ٌلولغلاو . هب اوؤاجف . لولا مكيف

 عضوو هب َءيج اًملف «بهذلا نم رولا سأر لثم اؤفخأ دق مه اذإف ءاهنم

 . لجو رع هللا تانآ نيه دهر يملا ناحبسراثلا اهتلكأ مئانغلا عم

 : ةديدع ةئاوف ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 هذه يف عورشم وه امك ِةقباّسلا ممألا يف ٌعورشم داهجلا نأ :اهنم

 نوير مم لی ني نيكو ¥ : هلوق يف هللا ب اتك اذه ىلع لد دقو «ةّمألا

 ا 4 اواككشا اهو اقص انو قأ ليج قب ليا 2 امل اونهو امف ريك

 يف  مالّسلاو ةالصلا هيلع - دوادو تولاجو تولاط ٌةَّصق كلذكو ء٠

 :YoY تايألا «ةرقبلا ةروُّس

 هلم وه لاو لجو ع ل مط ىلع یل دئاوفلا نم اًضيأ اهيفو

 دييأتل ام ! ءاهعِئاَبَط ريغ ىلع رومألا يرجُي - ىلاعتو هناحبس - هنأو «نوكلا

 . مالسإلا يف ةحلصمل اّمإو «هنع رش عفدل اّمإو «ٍلوسَدلا
 نأل كلذو .تناك هجو ّيأب مُهَل ٌدييأت اهيف ءايبنألا ِتايآ نأ ُمِهّملا

 الو ٌفقت الو اًمئاد يرجت اهيلع هللا اهقلخ يتلا اهتعيبط َبَسَح َسمشلا

 ام تقو لاطف «سبحنت نأ اهرمأ انه هللا ّنكل «هللا رمأب الإ ُرَّخأتت الو ٌمّدقتت

 . 2 يبنلا دي ىلع هللا حتف ىتح «بورغلا ىلإ رصعلا ةالص نيب
 ! ؟نيغتت ال َكالفألا نإ نولوُقَي نيذلا ةعيبطلا لهأ ىلع در اذه يفو

 ىلع ٌرداق اهقلخ يذلاف «لجو َّزع هللا ؟كالفألا قلخ يذلا نم هللا ناحبس

 دحأ الو ةعيبطلا بّسَحِب يرجت َكالفألا هذه نأ نوري مه ْنكلو «اهرييغت

 . قلاخلا نوركتُي مهنأل ؛ هللاب ذايعلاو اهيف فرصتي



 ا قدصلا باب

 و

 ؛ هللا رم 0 هنت كالفألا نأ ىلع ٍةنّسلاو ٠ باتكلا نم ةّلدألا تلد لفو

 هنم تلط نكي هلل ل كمف ءسمّسلا تمقوو هللا اعد للا اذهف

 نف يشن اف رمقلا ىلإ ل راشأف هقْذِص ىلع لدت ةيآ مِهَيُِي نأ نوكرشملا

 . ةورملا ىلع ٌهَّقشو افصلا ىلع ٌهّقش د ,نودهاشُي مهو

 ا رس رس و د 00 رم مر ټو

 اور ناو جبر رمقلا قعنأو ةعاسلا تبرتفأ 9 : لجو رع هللا لوقي اذه يفو
 دع د e ed م رب ەر

 فأ ءانرحس فحم لب ؛ٌقشْنَي مل رمقلاو انركس دمحم اذه : 0

 ال هللا ٌةملك هيلع ْتَّقح يذلا - للاب ذايعلاو  ٌرفاكلا نأل ؛اننويعو انرظن

 @ نوم ال َكْيَر تيك مولع ْتَشَح لأ َّنِإ 3 : هللا لاق امك «نمؤي
 نأو ةيفاعلا كلو انل هل لاس .[9ا/ ء1٦٩۹ :سنوي] < لكح 32

 . انبولق يده
 اهفرصيو ؛ءاشي فيك اهدي نمحرلا عب .اصأ نم ٍيعبصأ ني عا

 و

 ال ينا ةيجملا ةبآلا هذه مهارأو :ةيآ لي لوسرلا نم OE أ
 رس 8 اوا م

 رش ءاوهآ اوعبّتأو اويدڪو € e ءاهيلع دحأ
 gre ا 3 ےک

 ثيح «ةّمآلا لا هذه ىلع هللا 3 ااا : دئاوفلا es اذه يفو
 َّنأل -انقبس نم ىلع اًماَرَح تناكو راّمكلا نم اهمّنغت يتلا مناغملا اهل لحأ
 داهجلا ىلع اهدعاسُت «ةّيمالسإلا ِةمألا ىلع ٌديثك ٌريخ اهيف مئانغلا هذه

 . هيلع اهنيعتو
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 نم اذهو ا اهب مهنولتاقي ًالاومأ راّمكلا نم نومنغي مهف

 ءايبنألا نم ٌدحأ َنهْطعُي مل اًسْمَح ُثيطغأ» : ل ىبنلا لاق امك هللا لضف

 . '' «يلبق ٍلحأل لجت ملو مئانغلا يل تلجأ : اهنم ركذو . . . يلبق

 يديأب مهيديأ تقر اوُلغ نيذلا نأ هللا تدايآ نم ا ثيدحلا يفو

 اذإ ةداعلا نل ؛ ریدف ٍءيش لک ىلع هللا كلو «ةداعلا فالح اذهو «ىبنلا

 هدأ ناطق مل ارلغ نيذلا كلو.« قلظتت اهنآ ىرخأ ادي ديلا تحفاص

 . بيغلا ملعي ال ٌنبنلاف .ةمالع هذهف ‹ ّىبنلا ديب اوكسمأ

 . بيغلا نوملعي الف مه امأ « هيلع هللا مُهَعَلْطَأ

 ءمالسلاو ةالصلا هلع لكم اا ىج اف رک اذه داوو

 ينبت لاق اذه كابن نم تاق : هللا لاق امك «ةريثك ءايشأ هيلع فْ ثيح

  .بيغلا ملعي الف وه اّمأ ٣[. : ميرستلا] 4صلال

 تاذ هعم ناكف ‹ هيلع نوفخي هعم نونوكي  مهنع هللا يضر هباحصأو

 هل لاقف ا تعادلا .ةبانج هيلع ناكو م81 يصرع ةريرعولا و

 لوس لاا “؟ةريرهابأ اي تنك نیآ»: ديلا لدق ر كراس

 ضرألا يل تلعج» :ِهكَي يبنلا لوق باب ءةالصلا باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(

 :ةالصلا حضارم جالا باتك ءملسمو «(۳۸٤)مقر ؛اًروهطو اًدجسم

 .(01؟١)مقر ظ

 .هريغو قوسلا يف يشميو جرخي بنجلا باب «لسغلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 0 = «سجني ال ملسملا نأ ىلع ليلدلا باب «ضيحلا باتك «ملسمو «(٥۲۸)مقر



 قدصلا باب

1 Ng N N Ge 

 را ات درع لع رهظي کل د يملأ مع $ : لجو رع هللا لاق امك
 :نجلا] اصر ول نمو ديدي نيب نم كاسي مَنِ ل وسر نم ئضترأ ۲٠ء ۲۷[.

 ال َرانلا هذه نأ ةهج نم هللا ةردق ىلع ٌليلد اضيأ ثيدحلا اذه يفو
 الو «ضرألا راجشأ نم يه ال ءءامّسلا نم لزنت لب «تءاَج نيأ نم ئردُ
 ةمينغلا هذه ٌلكأتف ُلِزَتَف هللا اهرمأي ءءامسلا نم لب «ضرألا ٍبطَح نم
 قفوملا هللاو . تعمج يتلا

) 2 37 3 

 :للكك نيا لوسر لاق :لاق ,هنع هللا يضر ءمازج نب ميكح ٍدلاخ يبأ نع 4

 نإو هاَمِهِعْيَب يف امُهَل كروُب انّيبو اقَدَص نإف اقّرْفَتَي مل ام ٍراّيِخلاب ٍناَعّيَبلا»
 .[هيلع قفتم] '''ءامهعُيَب ٌةكرب ْتَقِحُم امّتكو ابْذك

 حرشلا
 باب نم عيبلا مسا امهيلع قلطأو «يرتشملاو ئابلا : يآ نالا

 ركب يبأل :نارّمعلاو ءرمقلاو سمشلل :نارمقلا :لاقي امك «بيلغتلا

 يرتشملاو عئابلا : ينعي ناعّيبلاف «رمعو
 يأ ءاقّرفتي مل ام دیری ام ٌراتخي امهنم لک : يأ «رايخلاب» :هلوقو

 .(۳۷۱)مقر

 . عيبلا يف نامتكلاو بذكلا قحمي ام باب . عويبلا باتك .يراخبلا هج رخأ )۱(

 «نايبلاو عيبلا يف قدصلا باب .عويبلا باتك < ‹ملسمو )° ۸۲)مقر

 .(1975١)مقر
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 . رايخلاب امهنإف اقّرفتي مل دقعلا ناكم يف امادام

 ات و ءفالا ةرشعب ةرايس رخآ ىلع عاب ّلجر : هلاثمو

 ءاش نإو «عيبلا حسف ئابلا ًءاش نإ ءرايخلاب امهف اقّيفتي د ملو دقعلا

 ىلع هعيسوتو  ىلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم كلذو ‹ عيبلا خسف يرتشملا

 بحي هسفن يف ةيلاغ ثراص هريغ دنع ةعلّسلا تناك اذإ ناسنإلا نأل «دابعلا

 هنأل اهنع ٌةتبغر لوُرَت امبرف هل ْتلَّصَح اذإف «ةليسو ّلكب اهيلع لّصْحَي نأ
 .رظّنلاو يأتلاب دوزتيو ىَرَرَتَي نأ لجأل رايخلا هل عراشلا َلعجف ءاهكردأ

 لاط ْنِإو رايخلاب امهف اقّرفتي مل - ا ا

 راهنلا ا يبا ا و «تاعاس َرشع ايقب ول ىتح «تقولا

 “اقم رقي مل ام : واكو هلوق مومعل ؛رايخلاب امهف رهظلا ىلإ نيبحطصم ايقبو

 امهذحأ لوق وأ : يأ 27نخآلا امُّهُدَحأ يكب وأ» :رمع نبا ِثيدح يفو

 رايخ ال یناثلاو «هدحو هلرايخلا نوكي ذئنيحف «كدحو كلّرايخلا :رخالل

 ۰ :اننيب راغ ال :اعمخ الو وا مهل

i 

 هيف سيل يذلا قلطُملا عيبلا دنع كلذو ءامهل رايخلا تبث نأ اَنإ- ١

 نأ حلا هل امهنم ّلكو - يرتشملاو عئابلل  امهل ”ايخلا نوكي ‹«طرش

 لقف عيبلا دعب هيحاض امهدحأ ريخ اذإ باب ( عويبلا باتك ‹«يراخبلا هجرخأ 0(

 سلجملا رابح توب باب ‹عويبلا باتك < ‹«ملسمو «(۲۱۱۲)مقر ( عيبلا بجو

 .(۳۱١۱)مقر ‹ نيعيابتملل



 قدصلا باب
 تس 07 17 تي يم

 مزلي ذئنيحو ءامهنم ٍدحاول ٌرايخلا نوكي ال نأ ىلع اعيابتي نأ اًمإو 9”
 . دحأل َرايخ الو ٍدَمعلا دّرجمل عيبلا

 نوكي انهو «يرتشملا نود ُهَدَُحو عئابلل َرايخلا نأ اعيابتي نأ امإو - "٠

 . هل رايخ ال يرتشملاو «عئابلل رايخلا

 ذئنيحو «هل َرايِخ ال ٌعئابلاو يرتشملل رايخلا نأ ىلع اعيابتي نأ اًمإو - ٤

 عئابلل ٌقح رايخلا َّنأل كلذو .رايخ عئابلل سيلو «يرتشُملل رايخلا ٌنوكي
 امهل ٌقحلاف «رخآلا نود امهدحأ يضر وأ هطاقسإب انيضر اذإف يرتْشُملاو

 ىلع اا : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاق دقو ءامهودعي ال

 . "9”«اًمارح لحأ وأًلالَح مرح طر الإ | مهطورش

 «قرْمَتلا نّيبي مل هاَقَرَفََي مل اَم» : مالسلاو ةالصلا هيلع ّييبنلا لوقو

 ْنِإف ءرخآلا نع امهدحأ قّرفتي مل ام ينعي «ندبلاب قرنا ًدارملا ّنكلو

 ٠ .عيبلا َمرلوُرايخلا لطب اقًرفت
 وه اذهو «امهعيب يف امل كروي اسو اَنَدَص نإف» : ال ىبنلا لاق

 . قدصلا باب بابلا نأل ؛بابلا يف ب ثيدحلا نم دهاشلا

 نافصَي اميف «اقدص نإ» . «امهعيب يف كروب ابو اَقَدَص نإف» : هلوق

 نم ةعلسلا هب نافصَي اميف «اتيبو» «ةبوغرملا تافّصلا نم هب َةعلّسلا

 |  3 : 2 5يف تسر 2 دع رك )١( ىف لع هللا لوسر دنع ركذ ام باب «ماكحألا باتك .ىذمرتلا هجرخأ |
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 ةراّيسلا هذه :لاقو ةراّيسلا هذه هيلع عاب ول ًالثمف .ةهوركملا تافصلا

 ءاهيف سيل امب اهحدميو ءاذكو اذك اهيفو ةفيظنو ءاذك ماع عنَص ةديدج

 بيعلاب ُهْربخي ملو ٌبِيَع اهيفو ةراّيسلا ةعاب اذإو . لاق اميف ب ذك اذه :لوقن

 قدصلا نيب قرفلاف .نايبلاو قّدصلا يف ةكربلاو . نّيبي ملو متك اذه :لوقن

 نوكر اف نانيلاو ‹تافصلا نم اًبوغرم ٌنوكي اميف قدصلا نأ نايبلاو

 و تا ا اذه ی نانا ا ی اکر

 . قدصلا ٌدض اذه اهيف سيل

 اذك اهيفو «ريثك اهنبل ةاشلا هذه 200 رج لاهو

 ِتافصب ةعلسلا فصو هنأل ؛قدصلا ٌدض اذهف «بذكي وهو نبللا يف اذكو

GEيل ل رو  
 اذهف ةبولطملا ٍتاَّصلا نم اهيف سيل امب اهفصو اذإو .نّيبي مل اذه :لوقن
 ٍتافصلل قدصلاو «ةهوركملا ٍتافصلل اذإ ٌنايبلاف «قّدصَي ملو بذك دق

 بذك دق اذهف ةبولطملا تافصلا نم اهيف سيل امب اهفصو اذإ «ةبولطملا

 نيمي ملو متك اذهف ةهوركملا تافصلا نم اهيف ام متك اذإو «قدصَي ملو
 لعجي - ةيفاعلا هللا لأسن - نآلا سالا ضعب ةلعفي ام اذه نمو

 ءاّضيأ ْقّدْصَي ملو ْنّيبُي مل اذهف «لفشأ َءيدّرلاو قوف ٍلاملا نم َبّيَطلا
 رهظمب َرمتلا َرهظأ هنأل قدصي ملو «تيعملا َرِمّتلا نب ام هنأل ني
 .كلذك سيلو بط

 يف م 52 نوعيبي نيذلا ضعب هلعفي ام اذه نمو

 ' لوقيو همتكي نكل «اّبيع اهيف نأ نيقيلا ملع ملعي عئابلاو ‹ضراعملا



 CD قدصلا باب

 َبيعلا هل َنّيع ول نکل . يرتشملا ٌرصبيف ءاهيف بيع لكب ٌرصبأ : يرتشملل
 لك اهيف : مهل نولوقيو سانلا ىلع َنوسّبلي امّنِإو ءاهارتشا ام هل ُهدّدحو

 يرديو بذكي وهو «ةرانإلا حيباصم وأ ٍتاراطإلا الإ كيلإ عبأ ملو بيع

 بحاص) لالدلا ىلع ٌمارح اذهو «يرتشملا ربخي ال نكل ابيع اهيف نأ

 اهيف : هل الوقيو يرتشملل انّيبي نأ امهيلعف «ةرايسلا بحاصو (ضرعملا
 ظ ظ ارقا نق ونا بخير الكر اا بلا

 ّلك نم َءیرب هنأ طرتشيو ءاهعيبي نأ سأب الف بيعلا ملعي ال ناك اذإ امأ

 . اک
 0 هو
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 ةبقارُملا ب

 ٠ ىلاعت هللا لاق :  peءارعشلا] 4َنيِدجدَتلأ يف کو :

  »]۲۱۹ 4لاقو :[4 :ديدحلا] مسك ام نأ تعم وهو # :ىلاعت هللا لاقو
 هس تروم

 م نارمع لآ] امسا ىف الو ٍضرَأْلا يف ءىش هيلع ضحي ال هلأ نإ # : ىلاعت

 واو ىلاعت لاقو ء[٤٠ :رجفلا] «ِداَصرمْلْابل كر نإ # : يلاعت

 ا ةريثك بالا يف تايآلاو «[14 : رفاغ] € دوّدَصلَأ ىفخح امو

 رخل
 ثيداحألاو تايآلا َركْذو ءقدّصلا باب - هللا همحر_فلؤملا ركذ امل

 : ناهجو اهل ةبقارملا . ةبقاَرُملا بابب اذه َبَقْعَأ كلذ يف ةدراّولا

 . لجو رع هللا بقارت نأ : لوألا هجولا

 أ ناو 9 : یلاعت لاق امك كيلع ٌبيقَر ىلاعت هللا َّنأ : يناثلا هجولاو

 .[07 :بازحألا] ابر ءىش لک لع

 لاوقأ نم م هب موقت ام لك ٌملعي - ىلاعت هللا نأ ملعت ْنأف هلل كتبقاَرُم ام
 ليس را ر حي

 ىلا € ريحا يزعل ىلع لکونو 9 : ىلاعت هللا لاق امك «تاداقتعاو لاعفأو
 نيح كاري :[؟14- ۲۱۷ :ءارعشلا] © َنيِدِجَّسلَأ يف َكَبلَقَيو 6آ موقت نج كري 2 @

 «دحأ هيلع علّطي ال ٍلاخخ ناكم يف ناسنإلا موقي نيح ليلا يف : يأ «ٌموقت

 نإف ؛ةملظ ِكّلخأو ةملظ مظعأ يف ناك ولو ىتح .ٌةاري ىلاعتو هناحبس هللاف
 ظ . هاري ىلاعت هللا

 َنيذّلا يف بّلقتت تناو : يأ * © 7 َنيِجَتلأ يف کبلقتو 3 : : هلوقو

 ا ري



 ةبقارملا باب

 هللا ّنإف «مهعم : یا «مهيف َكبَلقت ينعي .ةعاسلا هذه ىف هلل نودجسي

 . هدوجس نيحو همايق نيح ناسنإلا ىَرَي- ىلاعتو هناحبس

 دوجّسلا نم 0 ةالّصلا يف مايقلا ّنأل ؛دوجسلاو مايقلا کدو

 . هتئيهب مايقلا نم لضفأ دوجّسلاو «هركذب
 يف َعوُرْسَملا ركذلا لألف ؟هركذب دوجّسلا نم لضفأ مابقلا نوك امأ

 . مالكلا لضفأ نآرقلاو «نآرقلا ةءارق وه مايقلا

 0 سلا ناسنإلا َّنأل ؛هتئيهب مايقلا نم ٌفَرشأ وهف ُدوجّسلا امأ

 ام ت لالا يتلا وعدنا كر ابك ليسو ع ير نم ركاب

 (17(دِجاَس وُهَو ُهبَر نم دبَعلا نوحي

 ؛ هلل كتبقارم نم كلذك «دوجُشلا يف ءاعُدلا نم ريك نأ اًنرِمَأ اذهلو

 امك ؛كعمسي  ىلاعت هللا َّنإف ؛ هلوقت لوق ٌيأف «كعمسَي هللا َّنأ ملعت نأ
 4 وب ميدل اتلسو لب موتو مهرس عم ال انأ وبس مآ ٭ : هللا لاق
 . كلذ عمسن ينعي : ىلب «[۸۰ :فرخزلا]

 ل مأ ناك اًريخ - هب مّدكتت يذلا َّنإف اذه عمو

 هيد الإ لوك نم فَي ام ا : ىلاعتو كرابت هللا لاق امك ؛كيلع وأ كل بتكُي
 ًالوق كناسل نم َجرخُت نأ َكايِإو ءّرمألا اذه بقارف ء[۱۸ :ق] 4ُديِتَح بقر
 امك ؛تَّمصَي وأ ّقحلا لوقي كناسل اًمئاد لعجا «ةمايقلا موي هيلع بّساحت

 رخآلا مويلابو هللاب ُنِمْوُي ناك ْنَم» :مالسلاو ةالّصلا هيلع يبنلا لاق

 ےس

 .(۸۲٤)مقر خلا عوكرلا يف لاقي ام باب .ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (۱)
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 و هم

 . ''7(ْتَمْصَيِل وأ اًرْيَخ لقيلف

 ّنِم كبلق يف اذام رظنا «كبلق يفو كرس يف هللا بقارت نأ :ثلاثلا

 او «نمؤملا ىلع دلارو هضاقاردتالاو بالو هلابك كلا
 هللا اهاضري ال يتلا ءايشألا نم كلذ هبشأ امو «نيرفاكلل ةّبحمو «ةيهاركو

 ظ ؟لجو رع

 ام دَلحَبَو نضال افلح َدَمْلَو # : لوقي هللا َّنإف ؛اًمئاد ُهدَّقَمَت «كبلق بقار

 . هب قطني نأ لبق ۱:1 4 متت دوب وتو

 يفو «كلوق يفو «كلعف يف «ةثالثلا عضاوملا هذه يف هللا بقارف

 نع اياب يبنلا ليس امل اذهلو « ةبقاَرُملا كل متت ىتح «كبلق يفو «كتريرس
 . كاري نق اَرَت نت مل نإف ُهاَرَت كنأك هللا دعت نأ» : لاق ناسحإلا

 لزناف هارت نكت مّل ناف ءَنْيَع يار هُدِهاَسُت كنأك هارت كّنأك هللا دبعا
 .(كاري هنإف» : ةيناثلا ةبترملا ىلإ

 ةدابع : يناثلاو ءهارت كنأك هللا دبعت نأ ؛ عمطو ةبغر ةدابع : لّوألاف

 ظ . (كاَرَي هّنإف ُهاَرَت نكت مل نِإف» :لاق اذهلو «فوخو ٍةَبْهر

 .هلوقت ٍءيش أ «كيلع بيقر هللا نأ ملعت ْنأو «كّبر بقارت نأ ٌَدْبالف

 همحر _فّلؤملا ركذ دقو «هب ميلع ىلاعت هللاف رس يف هّرهضت وأ ؛هلعفت وأ

  هلوق ىهو ؛اهانركذ يتلا ةيآلاب أدبف ءاذه ىلع ٌلُدي ام تايآلا نم - هللا

 نيج كرب ىلا 6 مِيِحيلا زيعْلا لع لوبو ٭ : یب ٍدمحم هيبنل - ىلاعت

 )١( ص هجيرخت مدقت )۲۷۷(.
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NA aه2.  FN NM روس ١ Gf۲۱۷-۲۲٠[. :ءارعشلا] 4 ميلعلا عيِمَسلا وه إو نيدجدَسلا ف كبلقتو بو موقت ري لامر  

 . :ةبقارملا باب يف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا اهقاس يتلا ةيناثلا ةيآلا

 ُدوعي وه ريمضلا ء[٤ :ديدحلا] € مث ام نأ كَعَم وهو 8 : ىلاعت هلوق
 وج وأ «رحب وأ رب يف :اوناك امنيأ هدابع عم هناحبس هللا : يأ «هللا ىلع

 لدي اذهو . متنك امنيأ مكعم وه لاح ّيأ يفو . ءايض يف وأ «ةملظ يف وأ

 . كلذ َريغو اًريبدتو اًناطلسو ةرذقو اًملع انب لجو َّزع هتطاحإ لامك ىلع
 هللا ّنأل ؛هيف نحن يذلا ناكملا سفن يف انعم ىلاعتو هناحبس هَّنأ ينعن الو

 ١[. :هط] © ئوتسأ شرملا لع نمحَيلا 9 ىلاعت هللا لاق امك «ءيش لك قوف
 00و

 نن نیل : ىلاعت لاقو [ : ماعنألا] © ءوِواَبِع ةوفرهاقلا وهو # :لاقو

 : لاقو «[؟00 :ةرقبلا] € ميلا للعلا وهو # :لاقو ء[١٠ :كلملا] © ٍءامَسلأ

 ٍةلاَّدلا ةريثكلا ٍتايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ء[١ : ىلعألا] 4 َلَحَأْلا كير مسا حّبَس

 هتوعن عيمج يف ٍءيش هلثمك سيل لجو رع هّنكل «ءيش لك قوف هنأ ىلع
 : ىلاعت هللا لاق امك ؛العو لج هّولع يف ٌبيرق هوُنُد يف يلع وه «هتافصو

 ےک ل چرس 7 4

 4 ناد اإ عدلا َةَوْعَد ُبيِجَأ برص ْنِإَم ىع ىداسبع کلاس اَدِإَو »
 انمهوت ول اننأل «ضرألا يف سيل هّنأ ملعن نأ ٌبجي نكلو 21187 :ةرقبلا]

 ال هناحبس هللا ّنإف اًضيأو .ىلاعتو هناحبس هللا ولعل لاطبإ هيف ناكل ءاذه

 ۲٠٠١[. :ةرقبلا] 4لا تولا هيي حسو » : هتاقولخم نم ءيش هَعَسَي

 عضوم وه ٌميسركلاو ءاهلك ضرألاو ِتاوامّسلاب ٌيسركلا

 : ثيدحلا يف ءاج امك «مظعأو ُمظعأ شرعلاو لجو رع نهحرلا يمدق

 يف تقل ٍةَقلَحك ٌيسركلل ةبسلاب عبسلا َنيضرألاو َعبّسلا تاومّسلا نإلا



 ھے . نيحلاصلا ضاير حرش
 . «ضزألا نم الف

 ناكم يأ «ضرألا نم ةالف يف كيلا ا ةفلح

 . ءيشب تسيل ةالفلا ضرألا ىلإ ةقلحلا هذه ةبسن «عسّسُم

 هِذَه ىلع ِةآلقلا لضفك يسْركلا ىلع شرعلا لضف ّنإو» :لاق
 ال  ىلاعتو هناحبس  ٌقلاخلا «!العو ّلج قلاخلاب كلاب امف لا

 هب طيحُي نأ نم ٌمظْعَأ - ىلاعتو هناحبس - هّنأل «ضرألا يف َنوكي نأ ٌنكمي
 E ديدحلا] سك امنيا عم کم وهو # هتاقولخم نم ءيش

 قايسلا بسحب ٌمسقنت هسفن ىلإ هللا اهفاضأ يتلا ةّيعملا َّنأ ملعاو

 اا0 ردو املع 00 ةطاحإلا اهاضَنْقمُم نوكي ةراتف .نئارقلاو

 هلوق لثمو مُک امن أ کیم وهو ٭ : ةيالا هذه ّلثم «كلذ َريغو اًريبدتو

 تش راس رش لإ ةَ الو غبار رش لإ ةت وج ني ٹری ام » : ىلاعت

 .[۷ : ةلداجملا] 4 َرُمَحَم َوْهاَلِإ كأ الو كلذ نم فدا لو

 :ىلاعت هلوق يف امك «راذنأإلاو ديدهتلا اهب دارملا ثاوكي هاك

 نو زب ام شیک مَعَ وشو وا ی وحسب ل نيل یو وفخم ١
 مهلراذنإو ٌديدهت اذه نإف ء[۸٠٠ :ءاسنلا] اطيح امیج َنوُلَمْعَي امي هَل انو لوما

 ءملعي ال هللا نأ نوُظَي «سانلا نع هنومتكي لوقلا نم ئضْرَي ال ام اوني نأ

 نب ركب يبأل هازعو (١/7)هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ ثيدحلا )١(
 ثيدحلاو .(۱۲/۳) هريسفت يف يربطلا ريرج نبا اشا هج راو هود رف

 .(۹١٠)مقر ةحيحصلا ةلسلسلا رظنا .هقرطل ينابلألا خيشلا هححص



 | ةبقارملا باب

 ءيش لكب ميلع- هناحبس هللاو

 هلوق لثم «كلذ هبشأ امو ٌتيبَّتلاو ٌدييأَتلاو ٌرِصْنْلا اهب داري ةراتو
 en : لحنلا] € توتي مه بلو وقت نَا عم هَل َّنِإ » : ىلاعت
 دري نو حم لاو نوال مشاو ِْلَسلا لإ اوعدنو اونه اک ٭ : یلاعت هلوق يف
 . ةريثك اذه يف ُتايآلاو «[ :دمحم] مکا

 قولخملا ىلإ ٌفاضَي ةرات َهّيِعَملا ماسقأ نم ُتلأّثلا ٌمسقلا اذهو

 . نيعلاب قولخملا ىلإ ٌفاضُي ةراتو «فصولاب

 :[118 : لحنلا] € توش مُه راو أوم نبذل عم هَ َّنِإ 8 : هلوقف
 هَعَم هللاف كلذك ُنوكي ناسنإ أف .فّصضولاب قولخملا ىلإ فاضُم اذه

 : ىلاعت هلوق ّلثم ءصخّشلا نيعب قولخملا ىلإ اًفاضُم نوكي ةراتو
AEN ,سر نكي نة ا ا ا  LN 

 ء[٠4 :ةبوتلا] € أاضعم هلأ كرإ نر ال ومل لوف ذإ راغلأ ف

 يبأو-مالسلاو ةالصلا هيلع-لوسّرلل يهو تبلل لاک اذهف
 لوسر اي : لك لوسّولل ركبوبأ لاق امل هراّعلا يف امهو_ هنع هللا يضر - ركب
 للك لوسرلا ٌبلطت تناك اًشيرق َّنأل ؛انرّصْبأل ِهْيَمَدَق ىلإ مهدحأ َرظن ول « هلل
 داو نم امو «هيلع ْتدِعّص أل لبَج نم ام ! دج لكب  هنع هللا يضر ركب ابأو
 هيلع - لوسّرلاب يتأي نمل ثلعجو «تثحب الإ ةالف نم امو «هيف تبه الإ
 رک ا ةئامو :لوس لل ام «ريعب يتئام ركب يبأو - مالسلاو ةالصلا

 .راغلا ىلع اوفقو ىتح .امهعم هللا كلو ءامهنوبلطي مهو سانلا بعتو

 هيلع لوسرلا هل لوقيف ءانرّصُبأل هيِمَدَق ىلإ مهذَحأ َرظَن ول :ركبوبأ لوقي
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 . «؟امهنلاث هللا نينثاب كّدظامف « عم هللا نإ نزحت ال" : مالسلاو ةالصلا

 يذلا اذه ًالعفو .ٌّدحأ امهيلع ردقي الو «ٌّدحأ امهبلغي ال نأ انّظ هللاو

 الو نولوقي امك ٌنْشع كانه ْنكي ملف ؛عناملا مدع عم امهوأر ام ؛َلَصَح

 ةيانع الإ ناك ام ,راغلا مف ىلع تبن ةرجش الو راغلا ىلع ثعقو ةمامح

 ظ . امهعم هللا نال ؛ لجو رع هللا

 هلسرأو ىسوم هللا رمأ امل «نوراهو ىسومل  هناحبس  هلوق يف امكو

 لاق © طي نارا امد قب نأ ُكاَحئاَنَتِ اير اَلاَق ## :نوراهو وه نوعرف ىلإ

 ظ .[: 544: لم] راو حسا امم تإ فانتا

 نکن له اممم هللا ناك اذإ € نیر دمعت نكس یئ إ ) : ربكأ هللا

 : نيعلاب دم اخ ف ةلاهق ؛نكمي ال ؟هدونجو ٌنوعرف امهّرضي نأ

 . راو حسا ام ڪم ىنتإ »

 «قلخلا عم - ىلاعتو هناحبس هللا َّنأب نموت نأ انيلع بجي هنأ ٌمهملا

 الو «هتافص يف دحأ هينادي الو « هتافص يف ٌدَحأ هيِماَسُي الو هشرع قوف هنکل

 قوا ا ر َكنهذ ىلع دروت نأ نكمي
 ظ ظ ٠ ؟ءامّسلا

 ةافانم ال ةّيعملاو رلعلا نأ عم «هقلخب نسال لجو َّزع - هللا : لوقن

 يف : 0 لئاس انلأس ولف . قولخملا يف ىتح امهنيب
 : لاق اذإو 1: حون] ارون نِ َرَمَقْلا لعجو » : هللا لاق امك «ءامسلا

 ا ا ا او

 ءامّسلا يف ّرمقلا نأ عم !انعم ُمِجّنلاو ٌريسن انلز امو ءانعم ٌرمقلاو يسن انلز
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 وهو  ىلاعت  هللاف .انع باغ ام هّنأل ؛انعم وه نكل «ءامّسلا يف َّمجّنلاو

 0 . قلخلا عيمج قوف_هناحبس  ِهْشْرَع ىلع
 َتْنَمآ اذإ كنأب يجهنملا يكلْسَملا رمألل ةبلاب ةيآلا هذه يضتقتو

 كلاح -ّلجو رع هيلع ىفخي ال هّلأل ؛ ِهُبقارتو هيفتت كنإف «كعم هللا نأ
 هللا نإف ّدحأ كّلْوَح الو دحأ هيف سيل ملظُم ٍتيب يف تنك ول «تنك امُهَم

 ال لجو رع كب طيحم امنإو «ناكملا سفن يف سيل نكل «كعم ىلاعت
 هِتَعاَطب ٌموقتو «هللا فاختو «هللا ُبقارتف .كرمأ نم ٌءيش هيلع ىفخي

 # . . . ءىس هيلع حيال هلأ نإ # . قفوملا هللاو . هيهانَم كرتتو

 ةبقارملا باب يف -ىلاعت هللا همحر - فلؤملا اهقاس يتلا ةثلاثلا ةيالا
 ٥[« :نارمعلآ] املا يف الو ضرألا ف ءى هيلع صحي ال هللا نإ » : ىلاعت هلوق

 لكف ءِءيَش لَك معتف ن الط :هلوق يف يللا قايس يف ةركن ٣ف
 يف اذه هللا لّصف دقو «ءامّسلا يف الو ضرألا يف هللا ىلع ىفخي ال ٍءيش

 فام ديو وه ا املي ال ملا اقم منو 8 : ىلاعتو كرابت هلوق
 بطر لو ضل تدلع ف ِةََح او اَهُمكَسياَلإ ةر نم طمس امو بلاول
 ظ . [09 : ماعنألا] نیم كك فاَّلِإ ساي اکو

 قارؤألاب فيكف ؛اهّملعي ةطقاّسلا ٌقارْوألا تناك اذإ :ٌءاملعلا لاق

 ظ . لجو رع ملغ اهب وهف ؛اهُقلْخَيو اهني يتلا ةبماّنلا
 ٠ قايس يف ةركن :4ٍَبَح» . 4 ٍضْرَألا ٍتْمْلَظ يف ٍةَّبَح لو ل رق اف

 ظ :ةريبك وأ تناك ةريخص ةقوو لك لكتشي اذإ + نميدحؤملا يلا
 سمح يف يِهَف «رحبلا نيط يف ٌةَسِمَعنُم ةريغص ٌةّبح نأ ضرفنلو
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 : تاملظ

 . هيف ةّسمغنملا نيطلا ةملظ : ىلوألا ةملظلا
 . رحبلا يف ءاملا ةملظ : ةيناثلا
 . ليللا ةملظ : ةثلاثلا

 . مكارتملا باحلا ةملُظ : ةعبارلا
 .لِزاّنلا رطملا ةملظ :ةسماخلا

A كو نلت ونا ةريغصلا LE 

 . 4 ِنبُم بلك فال ساي الو طر الو ٍضَرَأْلا ٍتمُلَظ ف رتب الو # : هلوقو

 .ّلجو رع نيملاعلا بر دنع ٌموُلعم ناک هناي ایر
 هناحبس هللا َبقارُي نأ نمؤملا ىلعف هملع ٌةَعس اذه ناك ْنَم اَذِإ

 يذلا قفوملا لب ةينالعلا يف هاشخي امك ّرسلا يف هاشخي نأو «ىلاعتو

 ةيشخ َّنأل ؛ ةينالعلا يف هتيشخ نم ىوُقأو مظعَأ ٌرسلا يف هللا ةيْشَح ٌلَعْجَي

 يف هللا ةيشخ َّنأل ؛دحأ كدنع سيل هنأل ؛صالخإلا يف ئوقأ ٌرسلا يف هللا

 . سالا ةاَءارُمو ٌءايَرلا كبل عقي امّبر ةينالحلا

 وقت نأو لجو رع هللا ةبقارُم ىلع  ملسملا يخأ اي - صرحاف

hasادجاو ! a E0 نال كلذ  

 كابل و دبعن كاّيإ » : ىلاعت لاق امك و اننإَف ءاّنعُي مل

 ظ .[0 :ةحتافلا] ( ريع

 معنأ يذلا وُه اذهف ااا راطإ يت داخلا ا ىا

 . هيلع هّللا
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 الإو «ميقتسملا طار اذه يت ين دابملا ةوكت أجل ء[5 262 :ةحتافلا]

 ي ر و نيذلا جهنم يه ءرومأ ةثالث هذهف . دبعلا ىلع ارًرض تناك

 مهتلع تمعن لآ طو @ سس طول [يهأ » لاق اذهلو

 .[۷ 5 :ةحتافلا] 4نيَل اصلا و "مولع بوُضَْمْلا ري
 : ةبقارملا باب يف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا اهركذ يتلا ةعبارلا ةيآلا

 ام اهب هللا متخ ٌةيآلا هذهو ء[٤٠ :رجفلا] «ِداَصَرمْلَأِل كير َّنِإ # : ىلاعت هلوق
 دوستو ين دبل يف اهن هلن قل مك ىل ج داملا تاك مدل © داع ةبوقع نم هركذ

 ورت ا ل دکابل يف اوم لآ 3 دارا یز نوعرفو ر داولاب رڪصلا وياج دَ
 7 ىلإ و هر

 © -۷ : رجملا] #«ِداَصرمْلَأِِل كبر نإ 4 ادع طوس کر ےن ت © داق ف

 هللا َّنإف ةيغاط َّلك نأو «ةيغاط ّلكل داصرملاب هلأ - لجو رع  نّيبف 5

 . ةيقاب هل يقبي الو ةديبيو هرهظ مصَقَي ىلاعت
 دمعلا ىلع ةّينبملا ٍةميظعلا ِتويَبلا تاذ «دامعلا تاذ مرإ داعف

 0 : ولاقو ضرألا يف اوربا «ةديدش ةّرق هللا مهاطغأ «ةّيوقلا

 ممن َدَّسَأ وه ْمُهَقَلَح ىلا هلا کا اور ولو # : لب

 دعساو وق مهتم دشأ وه هنأد لجو نع هللا نّيبف ٥ : تلصف] و

 اور روا # :لاق اذهلو مهقلَح يذلا وه هلا نأ ونهو . يلقع ليلدب كل كلذل

 : لاق «ةوق مهنم ٌدشأ وه هللا نأ اوري وأ : لقي ملو 4ل ىلا ہک ك

 ىوقأ ٌقلاخلا نأ اًيرورض اًملع لقعلاب مولعملا نم هنأل ؛ 4 ْمُهَقْلَح ى 2
 زكا ئ :ًةوق مهنم ٌدشأ وه مهقلخ يذلاف «قولخملا نم
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 طْحَقلاب - ىلاعتو هناحبس هللا مهباصأف ٠١[« :تلصف] .( تود

 للا نأ نوط « ىأ نر اولعجن اه ااه لا تكا ر حلا

 تايقأ ايالا نم مري ب يف وبقتلا نالا ماعا لسرات بيننا

 ا اًصام ةبرتألاو لامّرلا نم ااا

 :Y4 : فاقحألا] 4 ارحم شراع اده اوا مَ بدوا لقسم اضراع ةوأر امف #

 نولّموُي مهو مهتءاج امنإو ءاذكه حيلا مهتأت مل «ٌلجو رع هللا نم ةمكح

 حير وه اذإف مهيقست اًحير هونظف لبقأ ءيش ٌدشأ اهعقو نوكيل تيغ اهنأ

 ررضلا َفْشَك ٌناسنإلا اهيف ُلَمْأَتَي لاح يف يتأي باذعلا نوكف ءمهرّمَدَت

 ظ . مظعأو مظعأ نوكي

 :راجاو ها نام هع ينسب رق نار اصايل تيت ول ام لط

 Y4] :فاقحألا] 4 ارم شراع اذه الاف مهئَيِدَوَأ َلِبْفَتَسُم اضاع د امل #

 تنك نإ هب ِتأف”باذع كدنع ناك نإ :نولوقي مهين نوّدحتي اوناك مهنأل

 ]او یر رتا ءىس لک رمد ل میلا ب عاف خير مهتءاجف ءاقداص

 «مايأ ةينامثو ٍلايل َمِبَس مهيلع تجاه !!هللاب ذايعلاو € مكس الإ رب

 مايأ ةينامثو ايل عبس تراصف «بورغلاب ثهتناو حابصلا نم ثأدب اهنأل

 دحاولا لمحت اهنإ ىتح ل

 ةيواَخ لخن ٌراجعأ مهّنأك اوُراَصَق «هب يِمْرَت مث ءءاّمسلا نانع ىلإ مهنم

 ةئيهك  هللاب ذايعلاو - مهروهظ ىلع َنيوتلم ةيواخلا ٍلْخّلا لوصأ لثم : يأ

 مهلمحت ن نأ دعب حيّرلا هذه نم ص ت نأ نور مهنأل ؛دوجسلا

 .اذه مهعفني مل نكلو ا
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 ؛.[5١ : تلصف] 52 pe ا e ا ىف يزخلا

 تع مهدنع اضيأ مهف 4 : رجفلا] © اوا رح ٌرْخَّصلأ اوُناَج نذل دوُمُت# اأ

 :دوه] © اذنه لب ورم اف تک ل : هل اولاق ىتح مهبل ٌدحتو ٌنايغطو

 لوسر نم ام هنأل ؛ هيفّس تنأف نآلا اَمأ القاع َكّتظنو كوجزت انك يأ ۲

 نل فأ ام َكِلَدَك 9 : هللا لاق امك «نونجم وأ حاس : * د

 .[57 :تايراذلا] 4نوُنحي وأ حاس اولا الإ ٍلوسَر نم مهلبق نم

 دعو تلد ايا هب ْمْكراَد ین اومن َلاَقَف » :ماَيأ ةّنالَت مُهرظنأف

 مهب تفجترا  هللاب ذايعلاو  ةثالثلا ِتِّمت اًملف «[10 :دوه] 4 ٍبوُذُكَم َرْيَغ

 لخنلا ِففَعَس لثم : يأ ءرظتحملا ميشهك اوُحَبْصأف ؛ مهب َحيصو «ضرألا

 اوراص «ءاوهلاو سمّشلا نم قرتحم ميشه هّنأك راص ةّدملا هيلع تلاط اذإ

 . مهرخآ نع اوتامو رظتحملا ميشهك

 يذلا ءرّبكتملاَراّبجلا لجكلا كلذ وهف_نوعرفام كاردأامو_نوعرفامأ

 eh E هللا ركنأو یغط

 ينعي اًح يل نبأ » : هريزو ناماهل لاقو ناب دوعن !! يريغ هلإ نم مكل

 ب ر وکر کل عيْطأَك تولا بسا © رل بدبَسألا غلَبأ َليَمَل 3 اًيلاع ءانب

 . 007 م :رفاغ] 4اب زکر یاو 8_هللاب ًدايعلاو-اًمكهتدلوقي
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 هللا لاق امك «قداص هلأ ملعي هنأل ؛اًبذاك هُّنظأل يّنِإو :هلوق يف ب ذكو 2

 آم # نوعرف اي 4َتَمَِع َدَقَل # : ىسوم هل لاق «یسوم عم هترظانُم يف ىلاعت
 4 اتوب م وعزف كتل إو رص ٍضْراْلاَو تولا بر الإ ءو لأ
 ماقم يف ثوكسلاو «تكس لب !تملع ام : لاق ام «رکنأ ام ۱٠۲[« :ءارسإلا]
 ۰ . باوجلا مدعو عاطقنالا ىلع لدي ةرظانملاو يدحّتلا

 ملط ميش اهتتقيتسإو ا وُدَحَحو# : هموق نعو هنع ىلاعت هللا لاقو
 ظ ١[. 4 : لمنلا] لو

 .قداص ئسوُم نأ نوملعي  هدونجو نوعرف «هللاب ذايعلاو - مهف
 ؟مهل لصح اذام . نوُدِحاَج َنوربكتْسُم مهنكل

 َتلّصَح يتلا ةميزهلا اهمظعأ ءمئازه - هللاب ٌدايعلاو - مهل لصح
 ظ ا

 -مالّسلاو ةالصلا هيلع-_ئسوم عم قافتاب هدالب يف ةرّكسلا عيمج عمج

 ُربتعي نوعرف مامأ ىسوم نأ عم «نوعرف مامأ ّدعوملا َنّيع يذلا وه ىسومو
 ظ ظ هاوو ص هللا نأ لولا ٠

 .[04 :هط] 4یض شالا مك نأو ةَسْرلَا موي مُكَدِعوَم 0 : ىسوم مهل لاق

 : هلوقو .ةنيزلا نوسبليو هيف نونّيزتي سانلا َّنأل ءديعلا ٌموي ةنيزلا موي

 عمجف .ءافخلا يف ليّللا يف ال « ى شالا . عمجُي € َرَسَحي نآو

 -لىسومب اوعمتجاو .مهئاربكو ةرحسلا ٍءامظع نم هدنع نم عيمج نوعرف

 اصعلاو «ةفورعم لابحلا . مهّيصعو مهلاّبح اوّقلأو  مالسلاو ةالّصلا هيلع

 ‹« يشمت  تاّيح نيباَعُت اهلك ضرألا تراصف ضرألا يف اهوقلأ «ةفورعم
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 لاقو هللا ُهدّيأف ! ةفيخ هسْفَن يف فَجوأ ىسوم ىتح مهلك َسانلا تبهرأ

 .[19 ۰٦۸ :هط] کمي فام قْلأَو € لالا تنأ كإف ال 9 : هل
 ےس ےچج لانج

 ام فقلت يه اذإف ؛ طقف ةدحاو اصع ءاصعلا يهو هنيمي يف ام ىقلأف

 !ميظعلا هللا ناحبس ءاصعلا هذه اهتلكأ ّيصعلاو لابحلا لك «نوكفأي

 هللا نكل ءاذه لك لكأت ىتح ةريبك تسيل ؟اصعلا تبهذ نيأ : بجعت تنأو

 ll ناكو «ّىصعلاو لابحلا ٍتمهتلاف «ريدق ءيش لك ىلع لجو رع

 سيل هاصعو ىسومل ّلصح يذلا نأ اوفرعف «كش الب رحسلاب ِساّنلا ٌملغأ

 . نيدِجاَس ةرحّسلا يقلأف لجو رع هللا تايآ نم ٌةيآ هنأو عرحسب

 ام «روعش الب اًعافدنا ءاج دوجّسلا اذه نأك 4َيِقْلَأ# ةملك ىلإ رظناو

 روعش نودب اوعفدنا اوأَر ام ةَّدش نم مهنأك «نيدجاَس اوقلأ !اودجس :لاق
 . هلوسرو هللاب نينمؤم اودجس ىتح ؛رايتخا الو

 مهمهتاو نوعرف مهدعوتف ورو بوم بَ € نیا بر انماء اولا $
 ۷۱ :هط] 4 رحيل ممل ى یر کک : : لاقف «مهب ءاج يذلا وهو

 نکل !هللا ناحبس ! ؟مهب تيتأ يذلا تنأو را مهملع ! هللا ناحبس

 . لقعالب مّلكتي ءرملا لعجت ةرب
 جرلاو ىنميلا بلا مطفأ ين كح نك لس ا ا

 بو ا علو للا عوج یف اوو قرتسيلا
 لا مل

 ام ىلع َكمّدقن نأ ٌنكمي ام 4 تإ یو اناج ام لع كَ د یک اولاق

 .نوراهو ئسوم برب ّرلا برب تسل ٍباَّذك تنأ !تانّبلا نم انيأر
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 1 را تر ھر ر ر ھر ےس ےس ت ار ص صر ےک د م

 4 اق تنأ ام ضفاف انرطف یزو تيل م انءاج ام لع كریؤن نل ل
 اهّلك اينُدلا مهيلع ْتَصْخَر !بولقلا َلخد اذإ ٍناميإلا ىلإ رظنا ء[۷۲ :هط]
 اذإ < ايندلا هلل هذه ىِ اَمَّنِإ 8 ديرت ام ٌلعفا : يأ « ٍضاَق تأ ام ضفاف

 هيل اَمَسهَرْكَأ امو اديطخ ال رفغيل ايري انماء اإ 9 . ايندلا قرافن نأ انيلع تيضق

 4 قبو ربح لاو ئسوم اولباقيو اوتأي يكل مههركأ دق هنأل 4 ِرَحَيلأّن
 هتتفي ال بلقلا لحد اذإ ُنيقيلاو «بلقلا َلخد اذإ ناميإلاف ء[۷۳ :هط]

 «ةرفك ةرَحَس راهّنلا لّوأ يف اوناك «نوعرف دونُج ةرحسلا َّنإف الإو «ءيش

 نم مهبلق يف لخد امل نوعرف نوّدحتي «ةَرّرب نينمؤم راهّثلا رخآ يفو
 . هنايغط يف لاز ام كلذ عم ْنكل «نوعرفل ٌءاركن ةميزه هذهف «ناميإلا

 ىسوم جرخف . سوم ىلع يضقيس هنأ ىلع سانلا عمج ةياهنلا يفو
 (مّزلُملا رحب» ىمسيو رمخألا رحبلا ىلإ هللا رمأب اًهجّتُم هنم اًبره هموق يف

 اذإو رحبلا ىلإ ّلصو املف ءاّبرغ هفْلَخ رصم نوكتف ءاًقرشم هيلإ اهجتم
 ل .مهمامأ رحبلاو مهفلخ ةّيوقلا هلفاحَجو يادوم نوع

 هدد أ ااغ درجو نوعرذو ااا لا 4 نك ذل ان [ةموم تلكم
 اذكه هيلع لو لص مهلا «[37 :ءارعشلا] 4بس قو یم نل هلع ل ام

 دجت «ةبعّصلا ةجرحلا ِتاماقملا يف-مالّسلاو ةالّصلا مهيلع- لسُدلا ٌنيقي
 ر هنأ ٌنظي يذلا لب  ٌريسعلا َرمألا لعجي ام نيقيلا نم مهدنع

 هناحبس - هللا ىلإ َّرمألا َضتوف املف € ِنيِدَبَبَس یر یم نإ ًالهس اًريسي
 رحبلا برضف .رمحألا رحبلا كاصعب برضا نأ : هيلإ هللا ىحوأ - ىلاعتو
 اوناك ليئارسإ ينب نأل E a حو جر ا



 دس رد سسس ةبقارملا باب

 . برعلا دنع ةليبقلا ىنعمب طبسلاو «اًطْبس رشع ينثا «ةليبق ةرشع يتنثا

 او رد ف ال اس رل ِفاضِرَط مط َبِرْصأَف ل سبي ةظحلبو « هبرضف
 ٍقرطلا هذه نيب ٌءاملا «نامأو نمأ يف هموقب ئسوُم ربعف «[۷۷ :هط] ىّ

 افقاو راص هللا رمأب هنكل لام هرج اجلا .فقاو ٌلبج هّنأك لابجلا لثم

 .لاّبجلاك
 لك ىف لمحت ب لترا »لاق اجعل لعدن تح

 ىلإ مهضعب َليئارسإ ونب ظني ىتح اًجرف اهيف لَعَج «هايملا هذه نم ِدْوَط
 .اونئمطي نأ لجأ نم ءاوكلهو اوقرغ دق مهباحصأ نأ اوُنظي الثل ؛ ضعب

 اولماكت اّملف «هموقو نوعرف لخد نيجراخ هموقو ئسوم ئهتنا الف
 ةدش نم ليئارسإ ونب ناكو «مهيلع قبطناف هلاح ىلع دوعي نأ ّرحبلا هللا رمأ

 َدَسْج هللا رهظأف «قرغي مل ٌنوعرف َّنأ مهسوفن يف عقو وعرف نم مهفوخ
 َكَوْلَح ْنَمِل تروكتل كندر کين مولا * : لاق ءءاملا حطس ىلع نوعْرف

TEكله دق لجّرلا نأ اوُنأمطاو ؛ مهنيعأب هودهاشي ىتح 411 :  . 

  مهذخأ فيك هنايفطلا ةياغ يف مه نيذلا تاللا ممألا ءال وه لمأتف

 . هب نورختفي ام لثمب اوكلهأ فيكو «داصزملاب مهل ناکو- لجو َّرع-هللا

 ةفيطل ٌالصأ يهو «حيذلاب اوكلهأف ؛ةّوُق ام ٌدشأ نم : اولاق داع موقف

 . ةلهسو

 . ةحيّصلاو ةفجّرلاب اوكلهأ :حلاص ٌموقو
eTيول لو امل ل ناكر  

 ني ريح انآ مآ © تورم القأ یک ني یر رھا ءِذدهَو صم فم یل سلا 3
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 هروس ا ع یل اول ج نیب د داکی الو 8# یسوم : ينعي نهم ق وه ىزلا اذه

 هقرغأف 0١-08 : فرخزلا] € ترينرتفم م ڌڪ رمل ُهَعَم ج وأ بھ نم

 ءاملاب ىلاعت هللا

 4 ٍداَصَرمْلَاَل كير هِل " : ةميركلا ةيآلا هذه هيلإ ريشت ام ةلمج هذهف
 1١5[. :رجفلا]

 ىن اَمَو نعال َة ةَنِباَح ملعب 9 :ّلجو رع هلوق :ةسماخلا ةيآلا مري ےس ےس

 * نيحألا هاڪ لعب # لجو رع هللا ينعي ملعي 5 :رفاغ] © روُدصلَأ

 اكا اهو ةئفاعلاو ةبفاعلاك رديضم اه ةنئاخلافا اهتنايخ نيعألا ةنئاخو

 باب نم نوكيف ؛ُنوْحَي َناَح ْنْم اهنأ ىلع لعاف مسا نوكت نأ زوجيو

 . اهفوصَم ىلإ ةفصلا ةفاضإ

 ءةنايخ نيعألل نأ ٌمهملا ءانه ٌمهت ام ةيوحن ةلأسم هذه ٍلاح لك ىلع

 نكلو ءاّمرحم اًرظن هيلإ ٌرظني هنأ ٌرظت الو ءيشلا ىلإ ٌرظني ناسنإلا نأ كلذو
 اًمّرحم اًرظن ُرظني هلأ ملعي لجو رع هلل

 َّنأ يردي ال ٌروظنملا صخشلاو «ةيهارك َرظن ٍصْخّشلا ىلإ ٌرظني كلذك
 د تارک فار طه ف للا ا لام ها و ها ا

 هظني هنأ َرظاَّنلا اذه ىري يذلا ٌناسنإلا يردي الو مّرحم ٍءيش ىلإ ُصْخّشلا

 وهف «كلذ ملعي وه هناحبس هللا ّنكلو ءاضر َرظن وأ راكنإ ّرظن ٍءيشلا ىلإ

 . نيعألا ةنئاخ ملعي- ىلاعتو هناحبس

 يف بولقلا َّنأل ؛بولقلا :يأ رودّصلا يفخت ام اضيأ ٌملعيو

 نوكيو «مهفلا اهب ٌنوكيو «لقعلا اهب نوكي يتلا يه بولقلاو «رودصلا



 کک 0 ؛ 0 ا ظ ةبقارملا باب
 ر وک

 َنوُلَقَعَي بوُلق مه نوک تف ضرألا يف أاوريسي رلفأ © : هللا لاق امك «ريبدتلا اهب

 ENG کو رصبالا ى ال اَهَِإَو# :لاقو «[41 :جحلا] € اب

 .[47 : جحلا] رودصلأ

 لاح لب «مويلا ساّنلا لاح ىلع لزنت ةيآلا هذه ّنأك !هللا ناحبس

 اا يف لقدلا وأ ا ق للا E . ميدقلا يف سانلا .

 ةرظن رومألا ىلإ دورظني نيذلا راظُلا نم ريثك ىلع تلكشأ ٌةلأسم هذه

 . ال هلوُس ر لوقو ىلاعت هللا لوق ىلإ اهيف نوعجري ال ةّيدام

 ين تلقلا ناو هديلقلا يف للا انآ مقار ا ا

 اتق : لاقو 4 ابي نو وحب بوق جه نوک ا

 : لقي ملو 7 : جحلا] € روض يف تلا بولا ىت نك ار الا نكح

 نأ اًدج حضاو هيف ٌرمألاف 4 رولا يف یل لاق . ةعمذألا ىف يتلا 0

 ٍدَسَجلا يف ّنإو الأ» :كَو يبنلا لوق اذه ُدّيؤيو يالا ية لع

 الأ هلك ُدَسَحلا َدَسَق تَدَسَف اذِإَو هلك ُدَسَجلا َحَلَص تحّلَص اذِإ ةَّفْضُم
 .“«بْلَقلا يهو

 كب ماعلا قلاخلا وه ىلاعت هلو هللا باتك هب ةهش رمأب كلاب امف

 ! الب لوسرلا هس هب ثدهشو «ءيش
 ىلاعت هللا باتك فلاب لوق لك حرطن نأ كلذ ءارإ انيلع ّبجاولا نإ

 «ملسم «(۲٥)مقر هنيدل أربتسا نم لضف باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )1(

 .(۹۹١٠)مقر ‹«تاهبشلا كرتو لالحلا ذحخأ باب ءةاقاسملا باتك
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 . اًسأر هب عفر ال نأو ءانمادقأ تحت ةلعجن نأو كك هلوسر ةنسو

 مث ءرُوَصتلا لحم عاملا ّنكلو كش الو لْقَعلا لحم وه بلقلا :ًاذإ

 ًنأكف ءْئهنَي وأ ُرمأي ُبلقلا مث «بلقلا ىلإ اهب ثعب اهرّهجو اهروصت اذإ
 E ىلإ عندي منال وي درك نقلا
 ۲١[« :تايراذلا] 4 نوري الأ کشا فو # بيرغب سيل اذهو ‹ ىهني وأ رمأي

 - هللا نأ بيرغب سيلف «لوُقعلا اهيف راحت ةبيرغ ءايشأ مسجلا اذه يفو

 مّظنيو غامدلا روصتيف «سأرلا يف ٌروصتلا لعجي - ىلاعتو هناحبس

 «كّرحي ٌبلقلا مث «بلقلا ىلإ اهلسرأ زماوألا الإ قبي مل اذإ ىتح «ءايشألا

 ظ . يهني وأ ُرمأي

 «َُسَجلا َحُلَص ْتَحْلَص اذإ إ» :لاق  مالّسلاو ةالصلا هيلع  ّئبنلا نأل
 َدَسف تَدَسْف اذإو هايج ب يسب يي ل

 . هّلك دسجلا

 ی ار «صخشلل ريبدتلاو لقعلا لحم يه بولقلاف :اذإ

 اذهف !لقعلا دسفو ُدريكفتلا دسف ٌغامّدلا لتا اذإ اذهلو ,غامدلاب ًالاصتا اهل

 لو # ردّصلا يف َبلقلاو «بلقلا يف ٌرّيدملا لقعلا ّنكل ا طقوم
 رز دم رس حد

 .[45 جحلا] رو ذل ىف قا بولا یم



 - CD _ ةبقارملا باب

 - هنع هللا يضر - باطخلا نب َرَمُع ْنَع :لؤألاف «كيداحألا اًمأو -

 ْلُجَر انْيَلَع َعلَط ّْنِإ ءمْوَي َتاَذ ب هللا ٍلوُسَر َدْنِع َسوُلُج ُنْحَن امَنْيَب» :لاق

 الو ءرّفُسلا ُرثَأ هيلع ىَري ال ءَنعّشلا داوس ُديِدَش «بايثلا ٍضايَب ُديِدَش
 هِيَتَبَكُر ىلإ ِهُيَتَبَكُر دنئمآف كك ٌيبنلا ىلإ َسْلَج ىّتح دَحَأ اَنِم ُةَفِرْعَي

  لاقف ,مالسإلا نع ينزبخأ ُدَمَحَم اد :لاقو هْيَذِخف ىلع هْيّفَك عضوو

 تلا لوُسَر اًدّمحم ّنأو هللا الإ ةهلإ ال ْنأ دهشت ْنأ ُمالسإلا :ِدنكَك هللا لوسَر

 تغطتسا نإ َتْيَبلا ٌجُحَتو ءناَضَمَر َمْوُصَتو ,ةاكّزلا يتوَتو ,ةالّصلا َمْيقَتو

 نع ينزيخاف :لاق !ُهقّدَّصُيو ةلاسَي انبجَعف .تقَدَص :لاق .ًاليبس هيلإ

 ,رخآلا مويلاو ءهِلسُرو ,هبّتكو ,هتكئالَمو شاب َنِمْؤُت ّْنأ :لاق .ناَمْيإلا

 .ناسخإلا نع ينزبخاف :لاق .َتْقَدَص :لاق .هرشو ِهِرْيْخ ردقلاب َنِمْؤَتو

 ينزبخأف :لاق .كاَرَي ُهَنإف ُةاَرَت : نكت مل ناف ءهاَرت كاك هللا َدّْبْعَن ْنأ :لاق

 نع ينزيخأف :لاق .لئاسلا نم َملغأب اهْنَع ٌُلْوُؤْسَملا ام :لاق .ةعاّسلا نع

 ًءاعر ةلاعلا ةارٌعلا ةافُحلا ئرت ناو ءاهنّبَر ةَمآلا دلت نأ :لاق .اهتاراَمأ
 ُرَمُع اي :لاق َّمث هاَيِلَم تثبَلَف ءقلطنا مث .ناَّينُبلا يف َنولواطَتَي ِءاشلا سل م

 ْمَكاَنَأ لْيِرِيِح ةنِإف :لاق .ُملعأ ةلوُسَرو شا :ُتلق ؟لئاسلا ِنَم يرذتأ
 e )١( هوو
 .[ملسم هاور] 4 دد مكملعي

 يرارّسلا َرثكت ْنأ :ةانعمو ءاهتدئس :يأ «اهتّئر َةَمألا ٌدلت» :ىنعمو

 «ةعاسلا طارشأو ناسحإلاو مب ناميإلا نايب باب «ناميإلا باتك < «ملسم اج رخأ )۱(

e 
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 ليقو ءدّيّسلا ىنعم يف ٍدّيَّسلا تنبو ءاهدّيسل اًنْنِب ٌةّيِرسلا ةَمآلا دلت ىتح
 كلذ ناكو ءًاليوط اًنَمَر :يأ «ائلم» :هلوقو .ٌءارقفلا :«ةلاعلاو» .كلذ ريغ

 حرشلا ظ

 - هنع هللا يضر  باطخلا نب ّرمع ٌثيدح هللا همحر  فلؤملا ٌركذ

 نم يردتأ» :هرخآ يف رمعل ةي ئبنلا هيف لاق يذلا «ميظعلا ثيدحلا اذه

 .«مكنيد مكمّلعي ْمُكاتأ ٌليربج ُةنإف» :لاق . ملعأ هَل وسرو هللا : لاق «لئاسلا

 :مالسإلا ىلع «نيّدلا لك ىلع ٌلمتشم هنأل ؛ثيدحلا اذه يف ايد اذإ

 ظ > .ناسحإلاو «ناميإلاو

 «ذإ» اهدعب يتأت اذهلو «ةأجافملا ىلع ٌلدت ٌفرظ هذه «امنيب» :هلوق

 ّيبنلا دنع نوسلجي  مهنع هللا ىضر - ةباحصلا ناكو م أحتاقملل فلا

 وأ هباحٌصأ نع ٌبيغي ال  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا نأل ءاريثك ةي

 2 : هلهأ

 ُبلَحَي هيلع هّمالسو هللا تاولص  هتيب نوؤش يف :تيبلا يف ام -

 ظ . لعّتلا فصخيو بوّنلا عّقَرُيو ةاّسلا

 وأ «ضيرم ةدايع ىلإ اًبهاذ اّمإو «دجسملا يف هباحصأ عم اّمإو -

 يف وهو الإ ةظحل اهنم يضمي ال يتلا رومألا نم كلذ ريغ وأ بيرق ةرايز
 معيض انلثم سيلو «تقولا ظفح دق ءمالسلاو ةالصلا هيلع هللا ةعاط

 ٌصخرأ وهو «تقولا وه ناسنإلا دنع ٍءيش ىلغأ َّنأ ُبيرغلاو .تاقوألا
 AR 2 نيا حج را سرس حرص خول ےس

 9 نوعجرأ تر لاق ومل مهدحأ ءاج اذ وح 9 : هللا لاق «ناسنإلا دنع ٍءيش 9



 | ةبقارملا باب

 رے ییا ےس ےس

 يلع عيضي ال ىتح SS 8 ٠٠١[ ر اميف احِلص لمعأ لعل

 يف عّممتأ وأ «ةجوزلاب عتمتأ وأ «لاملا يف ُمّتمتأ يلعل :لوقيام .تقولا

 اميف اًحلاص ٌلمعأ يلعل :لوقي لب .ءروصّملا يف عَتمتأ وأ «بوكرملا

 کر

 وه نکل ؛ءيش ىلغأ وه ُتقولاف «هنم تدفتسا امو تقولا ّيلع ىضم
 اتاقوأ يضم لب «ةدئاف ريغب ةريثك اتاقوأ يضمُت «نآلا اندنع ءيش ُصخخْرأ

 مومع نع لب ءدحاو لجر نع ُثّدحتأ ُتسلو «رضَي اميف ةريثك
 ا ل ميا ی تسأل عد مونلا نملك

 هب ٌفرتي ام نورظني ءِفَرَت يفو ٍةلفغ يف مهرثكأ «مهنيد ٍرومأ يف َنيّداَج
 يف اًمئاد ناك_مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسّرلاف .مهنايدأ | وفلتأ نإ مهنادبأ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع « ةماعلا وأ ٍةّصاخلا حلاّصَملا

 نقاب دد لجو هيلع ملط یر هد ا
 دحأ يم هفرعي الو ءرفكلا رثا هيلع ىرُي ال ءرعّشلا داوس يدش «باّثلا
 ًلوقنف ٌفرعُي الو «دلبلا نع ٌبيرغ هّلِإ لوقن ىتح اًرفاسُم سيل !بيرغ اذهو
 . دلبلا لهأ نم هّنإ

 «بايثلا ضاّيَب ديدش ا ماج ىذللا رل اه ار

 ال  رفاسملا نأل «رمَسْلا ٌرثأ هيلع ىرُي ال ةباش : يأ ءرعّشلا داوس َديدش
 وأ «لبإلا ىلع نوشمي مهنأل ؛ربغأ ٌتعشأ نوكي  تقولا كلذ يف امّيس
 *ثأ هيلع ىرُي ال اذه نكل «رابغ اهّلك َةَتلْفَسُم ريغ ضرألاو «مادقألا ىلع

 !بيرغب سيل ٌبيرغ وهف «دحأ ام هفرعي الو «رفسلا



  نيحلاصلا ضاير حرش
 6( : ردح

 وه لجّولا اذهو  مالّسلاو ةالّصلا هيلع  ّيبنلا ىلإ سلجو ءاج ىتح

 املأ وف لب «ماظعلا ةكئالملا ٌدحأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌليربج

 ىلإ هللا نم يحّولا ٍلْمَحِب ٌموقي هنأل ؛هلمع فرشل راو ولا

 هتروص ىلع كَ ّيبنلا هآر «ميظع كَم وهف «مالّسلاو ةالّصلا مهيلع لولا

 . ءامّسلا يف ةرمو «ضرألا يف ةّرم : نيتّرم اهيلع قلخ يتلا
 دس دق «حانج ٍةئامَّثس هلو ٌهآر ءارج راغ يف وهو ضرألا يف ةّرم -

 ايي درع بع لوسرلا َمامأ قفألا لك قفألا

 . حانج ِةئامّتس هل نأل ؟قفألا دس دق َكلَملا اذه نأل «قوف

 0 ر کیلا لعاج # : ةكئالملا يف لوقي هللا َّنأل !!هللا ناحبس

 ظ اس انا ريظ انهن نور تیا مهلا ١[« : رطاف] € حح

 وه نإ # : ىلاعتو كرابت هللا لاق . ىهتنملا ةرّدس دنع ةيناثلا ةّرملاو -

 HO هه ل للا قالا رش © 2 ٰیوسساف قرم ود( وقلا ديِدَس م هع 0 ی َ!إ

 .[ة- 4 : مجنلا] ندا وأ ِنّْيَسَوَف باک ناک ج لد

 لک دمحم ىلإ برق : يأ «ىًدتف قوف نم ُليربج اند «ضرألا يف اذه
 e e ةااسا اي رارعإلا نعل[ بال

 . هاَيإ هلّجح يذلا

 4 ی تنل ةد دنع 9 © ىر هل ءار دقو # :لاقف : ةينأثلا اأ

 نأ ىلع ةوالق ةكئالملل لعج هللا ّنركلو ل اذهف ١1 ١5[« :مجنلا]

 . لجّرلا اذه ةروص يف ءاج دق وه اهف «ةيلصألا مهلاكشأ ريغب اولكشتي

 دنسأ يأ ,هيتبُكُر ىلإ هيتبكُر دنساف ب ٌيبنلا ىلإ نسلج ىَّتح» : هلوق



 ظ ظ ةبقارملا باب

 لاق «هيّدِخَت ىلع هيك عضوو» يي ّيبنلا يتبكر ىلإ ليربج يتبكر
 كلذو اک يبنلا يذخف ىلع ال .هسفن يذق ىلع يمك عضو : ءاملعلا

 بدأب َسلجب لان ۾ ءملعملا مامأ ملعتملا ة ةسلج يف بدألا لامك نم

 . ثيدحلا نم لاقي امل عامتساو عمسي امل دادعتساو

 ملو - «مالسإلا نع ينربخأ دمحم اي» :لاق مث ةَسْلِجلا هذه سلج
 اذإ بارعألا نأل ؛بارعألا ةيدابلا لهأ ينصك - -ينربخأ هللا لوسر اي : لقي

 ظ 5 نولوقي ةي يبنلا ىلإ اوؤاج

 ءدّمحم اي :نولوقي ال مهنإف مهل لجو رع هللا بدأ اوُعِمَس نيذلا امأ
Eولع ا 9 : هباتك يف لاق ىلاعت هلل نأ كلا لرعر ام  

 لمشي اذهو 2577 :رونلا] € اسس ECE اعدك مڪتب لولا ءامعد

 هرْمأ لعجن الف «ىهن وأ رم ا اإ هَءاعد لمشيو «همساب ءادنلا دنع هءاعد

 : ساّنلا ىهنك ُهيهن : لعجن الو ءانكرت انش نو انلثتما انئش نإ : سانلا رْمأك

 ۰ ۰ .انلعفانئش نإو انكرت انئش نإ

 اي نالف اي :لوقنف اًضعب انضعب ٍءاعدك هوعدن ال «هوعدن امدنع كلذك
 -تارعألا ركل « هللا لوسر اي :لوقت امنإو «كبحاص يدانت املثم «نالف

 اي :نولوقيف «همساب هنوداب اوؤاج اذإ  مهرثكأ ٍلهجو ملعلا نع مهدعبل

 نأ» : م يبنلا لاقف ؟مالسإلا وهام : يأ ؟مالسإلا نع ينربخأ :لاق

 . “ليا لوسر اًدَّمحُم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت
 الإ هلإ ال نأ : ؟رارْفإ كبلقبو ءاقطُت كناسلب دهشت :لوألا نكرلا اذه -
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 . ىلاعتو هناحبس هللا الإ ّقحب دوبغعم ال : ينعي « هللا

 نإ ذإ «ةيبوبرلاب ٌرقأ دقف هلل هلت نم نأل ؛ هتيبوُبر نع عرف هللا ٌةيهولأو

 اذهلو «تافّصلا َلماك اضيأ َنوكي نأ ّدبالو ءاّبر نوكي نأ َّدبال دوبعملا

 يف ميظع ٌّصقن مهدنع - لجو َّزع هللا تافص َنوركني نيذلا ٌدجت

 . ءيش ال نم نودبعي مهنأل «ةيدوّبعلا

 هذه ىضتقمب َدَبعُي ىتح «تافصلا لماك نوكي نأ ّدبال ٌهِسيلاف

 : فارعألا] € ابي وغدا یس اسلا یر » : ىلاعت هللا لاق اذهلو «تافصلا

 انه ءاعدلاف . مکبولطم ىلإ هئامسأب اولسوتو هل ودعت : يأ (هوعدأ» [

 . ةدابعلا ءاعدو ةلأسملا ءاعد لمشي

 ُكلَم ال ءقلَخلا نم هلإ الف «هّللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ» : لاق هنأ مهملا

 رب الو رجح الو جش الو رمق الو «ٌنسمش الو «لسرُم يبن الو برقم
 .هدحو هللا الإ هلإ ال «ديهش الو قيّدص الو لَو الو «رحب الو

 السر امو # : ىلاعت هللا لاقف لسرلا ایاالتو
 Yo]» يسوم انآ الإ هَ هَل مآ هل تور ا

 وينو هلآ اوُدْبَعأ بأ اوسر َةَمُأ لڪ ىف قب دقو » : ىلاعت لاقو
 > 5222 : يأ 05+ : ءايبنألا] © توحد

 نم هيضتقت امب اًمزتلم هبلق نم اهلاقو ناسنإلا اهقّقح اذإ ةملكلا هذهف
 ناك نم» :كي يبنلا لاق ءاهب ةنجلا ٌلخدي هّنإف «حلاصلا لمعلاو ناميإلا
 لَك هللا الإ! ه لإ الاينُث ل ا نمومالكّرْخآ
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 . مهنم مكاّيإو هللا انلعج «' ' ”«هنجلا

 هللادبع نب دّمحم نأب دهشت : يأ هللا لوسر اًدمحم َّنأو» :هلوقو

 هنأل ؛ لسُرلا نم هاوس ْنَم زكذي ملو « هللا َلوُسَر ّيبرعلا يشرقلا ّيمشاهلا

 نم هلبق امل حسان هنإف هي لوسرلا هب ءاج ام ّلك نايدألا عيمج خسن
 .نايدألا

 دوهيلا ٌنيدف «مالسلاو ةالصلا هيلع ٍلوستلا هثعبب ةلطاب ٍنايدألا ّلكف

 يبي نمو » : ىلاعت هللا لوقل ؛ هللا دنع لوبقم ريغ ٌلطاب ىراصٌنلا نيدو « لطاب
 .[80 :نارمع لآ] نرسل نم َوَرْضبآْلا يف وهو هنو بقي نه اًنيِد مسا بع

 بصل َنوبصنيو ءاّميظع ابعت اهوعدتبا يتلا مهتدابع يف نوبعتي
 . مهنم َلبْقُي نل ؛ءيشب مهعفني ال ًءابه اذه لکو ءاّميظع

 اوحبر ام اينُدلا يف اوُحبَر ولف نرسل َنِم قَرَأَ يف وهو 9 :هلوقو
 مِهَنَأ ىراصُتلا نم نآلا نوعّدي نيذلاف «ةلطاب مهنايدأ نأل ؛ةرخآلا يف
 ٌحيسملاو «نوبذاك مه-مالسلاو ةالصلا هيلع -ميرم نب ىسيع ىلإ نوبستني
 لبقي الو نامّزلا رخآ يف لزنيسو «مهلتاقل حيسملا ءاج ولو «مهنم ءيرب

 اهلبقي الف ةيزجلا عضّيو «ريزنخلا لتقيو «بيلّصلا ٌرسكيف .مالسإلا اإ
 .مالسإلا الإ لبقي ال «دحأ نم

 : هللا لاق امك ةّفاك قلخلا ىلإ : يأ (هللا لوسر اًدّمحم ّنأو» :هلوقو

 يف دمحأ مامإلاو 7(«7١١2)مقر «نيقلتلا يف باب «زئانجلا باتك «دوادوبأ هجرخأ )1١(
 هقفأوو امهطرش ىلع هححصو .(7"ه /١)كردتسملا يف مكاحلاو ۲٤۷(« /٥)دنسملا

 ( ظ . يبهذلا
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 ]۱ :ناقرفلا] © ازت يلعن وکیل ءودبع / م 07 یدل َد كرات #

 سيج مكي هلأ ١ لوسر نإ شالا اًهُيأتَي لف 9 : ىلاعت هللا لاقو
 7. Nf ےس ص 5 ره 2 سر ےک ےس للم

 ت

 وِلوسرو هلأ ايواتك تیریو . تي وه ال لإ آل ضرالاو تولا كلل مل كل

 ڪَل ُهوعبتاَو ءديمِلَكَو لاب ٹیوب ىلا ألا یک يئ

 . قلخلا عيمج ىلإ ٌلوسر وهف ٠١۸[« : فارعألا] تي

 الو ّيدوهي ة َةَمالا هذه نم ٌدحأ يب ْعَمْسَي ال هنأ» 5 مسا دقو

 باحصأ نم ناك الإ ؛هب تلسرأ يذلاب ْنمْوي ملو تومي مث «َینارصن
 ."«رانلا

 نم مهريغو دوهيلاو ىراصُنلا عيمج نأب ٌدقتعنو ٌنمؤن نحن كلذلو
 ةالصلا هيلع بلا ةداهش هذه نأل «راّلا باحصأ نم مهّلك ةرَّمَكلا
 مهيلع هلسرلو ىلاعت هلل ءادعأ ةرفك مهنأل ؛ مهيلع ٌمارح ةّئجلاو «مالّسلاو

 ‹ىسوملو ءدّمحملو «حوتلو «ميهاربإل ءادعأ ءمالسلاو ةالصلا

 0 . مالسلاو ةالصلا مهيلع سرلا عيمجلو « ئسيعلو

 ها لوس احم أو" ' هلوق عم “هلا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ" : هلوقو

 هللا لوسيل ةا لاو هلل صالخإلا :امهو «ةدابعلا يطرش اعمج ناذه

 هللا لوسر اذكحم نأ دهش نمو هلل صلخأ هللا الإ هلإ ال : لاق نم نأل ؛ ا

 عيمج ىلإ كك دمحم انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو باب «ناميإلا بانك ‹«ملسم هجرخأ )١(

 ا ‹سانلا
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 . هاوس عبي ملو هللا لوسر حبا

 ىلإ نادوعي امهنأل ؛مالسإلا ناكرأ نم اًدحاو انكر ناذه دع اذهلو

 ىضتقمب الإ حصن ال ِتادابعلا َّنأل ؛تادابعلا ٌحيحصت وهو «دحاو ءيش

 ناو «صالخإلا اهب نوكي يتلا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : نيتداهشلا نيتاه

 | ظ عا درک یال درر اد
 .كبلقباّرقم ‹كناسلب دهشت نأ بجي (هللا لوسر اًدّمحم نأو» : هلوقو

 لاق امك «نيملاعلاب ةمحر اًعيمج نيملاعلا ىلإ هلسرأ «هللا لوسر اًدّمحم نأ
 هنأب نموت نأو ٠١۷[« :ءايبنألا] € َيِمَلمْلِل ةر الإ كصلسرأ امو :  هللا

 نكللو ہکلاجر نح بأ دمحم ناک ام » : ىلاعت هللا لاق امك «نّيّيبنلا مت
 ةوبنلا ىعّدا نمو «هدعب يبن الف ١ يدب ا

 ظ . رفاک وهف هقّدص نمو «بذاك ٌرفاك وهف هدعب
 يف ٌعدتبت ال نو « هتّئُس يفو هتعيرش يف هبت نأ ةداهّشلا هذه نم ُمّرَلَيو

 يرش يف اوعي نيالا مذيل ةباسما ا ءهنم سيل ام هنيد
 ! هللا لوسر اًدّجحم نأ :ةداهش اوم وقَمَحُي مل مهنإ اهنم سيل ام ةَ لوسرلا

 e هو اناا لاف ةو ج
 اهنم نيل ام ةيرش يف اولا الو هيب نيباومدقت ام ميظعتلا مامن

 اذه لوقي امّنأك خلك هللا لوسرب حدقلا اهنومضم ةعدبلاف

 يد كانه نأل ؛ةعيرّشلا الو َنيَّدلا لمكي مل كيب لوسرلا نإ :عدتبملا

 و

 َبيذكت ٌنّكضتي هنأ وهو «اًدج ميظع وهو ءرخآ”روذحم ةعدبلا يف مث .
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 اذإ ىلاعت هللا نل ؛[ : ةدئاملا] 4 كيد مک تلم ويلا » : ىلاعت هللا لوق

 ااا هيلع ل وسرلا هن. عاج ادعت نوال هنأ داهمت ::نيدلا كأ ناك

 تا خف ن4 سيل اهنولا نيد يف ارعرت هرع علا ءارحو «مالسلاو

 هلوق ِنومضمل نوبذكُم ٍةقيقحلا يف مهف «كلذ ريغو ٍتاكرحو ِتاليلهتو

 . 4گتید کل تلم امو ¥ : ىلاعت

 ةعيرشلا لمكي مل هّنأب هاّيِإ نومهم اي هللا لوسرب نوحداق كلذكو
 .كلذ نم ةاشاحو ءرشبلل

 ام لكف « هب َربخأ اميف ُهَقَّدصت نأ هللا لوسر اًدّمحم َّنأ ةداهش مامت نمو

 َكِتاريدقتو كلقعب اذه ّضراعت ال نأو «هب قّدصت نأ كيلع بجو هنع مص
 «ةقيقح اًئمؤم ْنكت مل كلقع هب قَّدَّصامب لإ نموت مل ول كنأل ؛كتاروصتو

 -مالسلاو ةالصلا هيلع_لوستلاب ٌنمؤي يذلاو «كادهُباّذخآال َكاوَهِلاََبَتُم لب

 . انقَّدصواّنمآو انعمّس : رابخألا نم هنع ّحّصاميف لوقي اًقح

 .ةقيقح نمؤم ريغ اذهف ا

 هب ربخأ اميف مهلوقع نوُمُكَحُي نيذلا موقلا كلوا ىلع ي كلذلو
 هب تدهش امب الإ نولبقي ال اوناك نإ مهنأل ا ةذاسلا هيلع ارسل

 هل هللا لوسرب اًقح اونمؤي مل مهَّنإفةرصاق اهّنأ كش ال مهلوقعو- مهلوقع

 EES ؛ةقيقحلا وجو ىلع ةي هللا لوسر هنأ اودهشي ملو

 . هب ربخأ اميف ِكَكْشّتلا نم مهدنع ام رادقمب ةداهّشلا

 هلي هيف َوْلْعَت ال نأ ؛هللا لوسر اًدّمجم َّنأ» ةداهش قب قيقحت نم كلذك

 نأ نودقتعي نيذلا كئلوأ لثم ءاهاَيإ هللا ةلزنأ يتلا ةلزنملا نم َربكأ ٍةلْْنَمِب
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 نأ ةرشابم ايب يبنلا نولأسي هربق دنع مهنإ ىتح ءًرضلا فشكي ةا لوسرلا
 هيلع  لوسّلا يف ولع اذه . مهل َمفّنلا َبلجي نأو «مهنع َرضلا ففشكي
 هللا الإ كلذ ىلع ٌدحأ ٌردقي ال !!لجو َّرع هللاب كْرشو - مالسلاو ةالصلا

 0 . ىلاعتو هناحبس

 . اًدبأ اًئيش ِهسْفَنَل كلمي ال هتوَم هدعب كي ُنِبتلاَو
 نب رمع نينمؤملا ريمأ نمز يف طحَقلا مهباصأ امل ةباحّصلا ىتح

 ةالصلا هيلع  لوسّرلا دجسم يف اوقستساو  هنع هللا يضر  باطخلا

 عفشا وأ انل هللا عدا نولوقي وأ لوسلا نولأسي ربقلا ىلإ اوؤاج ام  مالسلاو

 كيلإ لّسوتن انك انإ مهللا» : هللا وعدي رمع لاق . ثيغلا لزني ىتح هللادنع انل

 نأ سابعلا ٌرمأ مث «''”(اًمقْساف انبن مَع كيلإ ٌلّسوتن انإو ءانيقستف ةي انّيبنب
 . ثيغلا ٍلازنإب ىلاعت هللا وعديو ٌموقي

 اذإ» :لاق يذلا وه «هتوم دعب هل َلَمَع ال ْثّيَم كي يبنلا َّنأل ؟اذامل

 ملع وأ «ةيراج ةقدص نم ًالإ :ةثالث ْنْم الإ ةلمع هنع ٌعطقنا ناسنإلا تام
 . ل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني

 هربق يف وهو كل وعدي نأ كلمي ال ءائيش كلمي ال هسفنب كك ٌيبنلاف
 اًدّمحم نأ» ةداهش ِّمحي مل هّنإف هللا ُهلَرنَأ يتلا هتلزْنَم قوف ُهَلْزنأ نمف .اًدبأ

 ءاوطحق اذإ ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس باب «ءاقستسالا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 0 .(١1١1)مقر

 «هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
 .(771١)مقر
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 ًالوسر هنوك ىنعم نأل ؟هللاب ذوُعن هللا عم ابر اًدّمحُم نأ دھش لب «هللا لوسر

 دهشأ» :لوقن موي لك انتالص يف نحن «بّذكُب ال ٌلوسرو ٌدَبْعُي ال ٌدْبع هنأ

 :1هلريسوو تعا ف نار لا آل[ هلإ ال نأ ْ

 وهو لجو رع دوبعملا وه هللاو «بوُبْرَم دابعلا نم هريغك ٌدبع وهف
 تالا

 قوف هنولزنُيو ةي هللا لوسرب َنولغي مهدجن نيذلا ءالؤهل ٌلوقن اذإ

 الإ هلإ ال نأ ةداهش ال اوقّقحت مل مكنإ : مهل لوقن هللا هلزنأ يتلا هتلزنم

 هللا لوسر ادم نأ ةداهش أل وهلا

 وهف مالسإلا لك «ميظع ٌرادم امهيلع نيتداهشلا نيتاه نأ ٌدهملاف

 اًموهفمو اًفوطْنَم امهب ُنّلعتي ام ىلع ملكتي نأ ٌناسنإلا دارأ ول كلذل

 قّلعتي ام ىلإ ةراشإ انرشأ نحن ْنكلو «!اًمايأ قرغتسال ةراشإو اًنومُضَمو
 .ًالوقو «ةديقع امهقّقحي نمم مكاّيإو انلعجي نأ ىلاعت هللا لأسنو ءامهب
 ظ !داعفو

 ظ : ةالّصلا ماقإ : يناثلا نكرلا

 اذإ ٌناسنإلا إف «هللا نيبو ِدّبعلا نيب ٌةلص اهنأل ةالص ْتِيِّمُس ةالصلا

 حيحصلا ِثيدحلا يف كلذ تبث امك «هرواحيو هّبر يجاني هنإف 5 ماق

 : لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ي ّئبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 : لاق اذإف ءلأس ام يدبعلو «نيفصن يدبع نيبو ينيب ًةالَّصلا تمسق)

 : لاق اذإو «يدبع ينَدِمَح : ىلاعت هللا لاق 4َتيِملدعْلا بر ِهَنِي دمحلا »
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 و م

 كلم 9 : لاق اذإو «يدبع ىلع ىنثأ : ىلاعت هللا لاق « يحيل ٍنحَلا $

 كاّيِإو دبعن كايِإ 9 :لاق اذإف «يدبع ينم لاق 4 بدلا موب

 : لاق اذإف «لأس ام ىدبعلو ؛يدبع نيبو ينيب اذه : لاق 4 ریت
 و < 2

 ربع مهتلع تمعنأ تلا ربو © ميِقََسْلا طلا انيهأ 9
oo 

 21 وے >> با

 ب يدبعل اذه : هللا لاق 4 اا الو مَع بوضقملا

 لا

 انم ثيئكلاف كلذ عمو «هّبر نيبو ناسنإلا نيب ًةاجاَنُمو ٌةرَواَحُُم ّلمأتف
 يجانُي هنأ عم «ًالامشو انيمي لّوجتي ٌهدجت «هبلقب ٌضِرْعُم ةاجانُملا هذه يف

 . انتلفغو انلهج نم اذهو . لجو رع رودصلا يف ام ُملعي ْنَم

 يف ةرضاح انُبولف ٌنوكت نأ هيلع اَنئيِعُي نأ هللا لأسنو  انيلع ٌبجاولاف
 ىلع ةبترتملا دئاوفلا نأل ؛اهب عفتنن ىتحو انتّمذ أربت ىتح ةالّصلا لاح

 و اوي ا دوا نع

 كلذ يو توبكنعلا] € رکو اسحق لا نع نت ةولصلا کی ##

 فورعمل افرع وأ ءركنمل اراكنإ هبلق يف ٌدجي الف يلصْيو ناسنإلا يت وتأي

 :ٌديِمَتْسَي الو ٌُبلقلا كرحتي تي ال ينعي . ةالصلا يف هلوحخد نيح قبس امع اًدثاز

 . نيتداهشلا دعب مالسإلا ٍناكرأ ٌمظعأ يه ة ةالصلا هذه ‹ةصقات ةالّصلا َّنأل

 هلا نم ٍةطساَو نودب ال دمحم هّيبن ىلع - لجو َّزع- هللا اهضرف دقو

 يف هيلع اهضّرفو ءرْشَ ب هلصو ٍناكم ىلعأ يف هيلع اهضرفو «لوسرلا ىلإ

 .(790)مقر «ةعكر لك ىف ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك «ملسم هج رخأ )۱)
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 کک

 نيسمخ هيلع اهضّرفو «جارعملا ةليل يهو ةي هللا لوسرل تناك ةلْيل فرشأ

 :رومأ ةعبرأ هذهف «ةليللاو مويلا يف ةالص ظ

 هللا نم وه لب «ججحلاو مايصلاو ةاكزلا ضرفك اهضْرق نكي مل :ًالوأ
 :مااسلاو ةالضلا هيلع ل ويبكلا ىلإ رشا نلاعت

 رار رکا هيلإ ضو ناكم نلعأ ىف وهف: ناكملا خا نم : اناث

 . ضرألا يف وهو ب ّيبنلا ىلع

 ةليل يهو ايب هللا لوسرل ثناك ةليل يفرشأ يف ِنامَّزلا ةيحان نم :اثلاث
 ظ . جارعملا

 امم «ةالص نوسمخ لب «ةدحاو ةالص ْضَرْفَت مل : ةيمكلا يف :اعبار

 دام أل يقي اقناو درك نأ يع وم حو هنا و ءايلاللا ليي اع ذا

 ةالصلا هيلع  لوسّلا لزن امل ءاببس ءيش لكل ّلعج هللا نكلو

 ةالصلا هيلع - ىسومب رمو «هللا ةضيرفب اًعناق هللا رمأل اَمّلَسُم - مالسلاو
 الص نیسمخ» : لاق ؟كتُمَأ ىلع هللا ضرف اذام : ئسوم هلأسو  مالسلاو
 كلبق سانلا تبّرج ىَّنِإ «كلذ قيطت ال َكتّمأ نإ : لاق ؛«ةليللاو مويلا يف

 َفّمخي نأ هلأساو كبر ىلإ بهذا ؛ةجلاعملا دشا ليئارسإ ينب ٌتجلاعو

 ةالصلا هيلع  ىسوم نيب درتي لعجو هللا ىلإ بهذف ؛'''!كتمأ نع
 -همركو ِهّنمب هللا ّنكل ءاّسمخ هللا اهلعج یتح- لجو رع هللا نيبو  مالسلاو

 تاولص ةكئالملا ركذ باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج (1)

 ا را هللا و ءارسإلا باب «ناميإللا باتك « .ملسمو °T)» ۷)مقر ‹مهيلع هللا

 .(17١)مقر «تاولصلا ضرفو تاوامسلا
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 «نازيملا يف نوسمخو «لعفلاب ٌسسمخ يه :لاق - لضفلاو دمحلا هلو

 لمفلا لبيت باب نم لب ءاهلاثأ رشم تسلا يبق هاب نم اذه سيل
 َنيسْمَح نع ٍتاولص ُسمخ هذهف «ًالعف َنيسمخ نع ٌءىزجي ٍدحاولا
 هنأل ؛اهلاثمأ رشعب ةنَّسَحلا ةالص لك «ةالص َنيسمخ انيلص امّنأكف .ةالص

 تاولّصلا ب ف كانه نكي مل ٍتانَّسَحلا ةفعاضُم باب نم اذه ناك ول

 : لاق «ةالص نيسمخ تيلص امّنأك اًسمخ ّلص ؛ةّصاخ هذه نکل ءاهريغو

 هذه مظِع ىلع لدي اذهو ؛نازيملا يف ّنوسمخو لعفلا يف ٌسمخ يه

 مويلا يف هدابع ىلع  ىلاعتو هناحبس - هللا اهضرف اذهلو «تاولصلا

 هيجانت تاَرَم سْمَح هللا عم نوكت نأ دبال . اهنم َّدبال ٍتاّرم سمح ةليللاو

 . ةليللاو مويلا يف

 ارم يف ِكلملا نيبو هنيبةلباقُم هَل َلّصَح سانلا نم ادحأ نأ ول

 كلملا ٌنسلاجأ موي لك :لاقو كلذب حرفلو هبقانم نم كلذ عل مويلاب

 !تارم ّسمخ

 ىلع ٍتاّرم سمخ مويلا يف - لجو رع  كولملا َكِلَم يجانت تنأف
 م او

 اهطورشي , ةّمات ةميوق اهب يتأت : ينعي «ةالّصلا ميقتو» : ةا يبنلا لوقو

 ض .اهتابجاوو اهناكرأو
 ٠ لع ْتَناَك ةواَصلا نإ © : هناحبس هللا ٍلوقل : تقولا :اهطورش ّمهأ نمف

 ٠٠۳[. :ءاسنلا] #اًتوفوم انک جرين وُمْل
 س ےس سک

 او الثو «راذعألا لهأ ريغل ةسمخ اهتاقوأف اًسْمَح تاولصلا تناك اذإو



Dea )تعمل اا  

 نهو اًمُهاتقو ٌنوكي ُرصعلاو ٌرهظلاف «عمجلا مهل زوجي نيذلا راذعألا لهأل

 اذإ اًدحاو اًنقو امُهاَتْقَو ٌنوكي ًءاشعلاو برغملاو «عمجلا راج اذإ اًدحاو

 َّدع هللا اهلصف اذهلو «دحاو ٌثقو ُرجفلاو .ناتقو ناذه .عمجلا زاج

 :ءارسإلا] © رجلا َناَءرْفَو للا ٍقَسَع لإ سمسا ِكوُلُدل وصلا ِوِقَأ ل : لجو

 ٍيَسَع لإ :لاق لب !رجفلا عولط ىلإ سمشلا كولدل :ّلقي ملو ۸
 ليللا يف ةملظ ُنوكي ام ّدشأ نأل ءهفَّصَتُْم دنع ُنوكي ليللا قسغو لي
 ارفق تلا ام ا وه ا ت نال ذل ثيم
 ةسمخ تاقوألا نأ ٌحجاَولا لوقلا ناك اذهلو «فصتنملا اذه اهيف يتلا
 نان اک

 ١ - قفألا يف ٌنضرتعملا ٌيضايبلا وهو - يناثلا رجفلا عولط نم ٌرجفلا -
 سمشلا علطت نأ ىلإ .

 ٍناذأ يف ى ياف سش يافت هيف قرقلا م عبرقا ة نإ :لوقأف هنأ انهو

 لبق لص هنأ ُربتعي ندي ام لوا ىَلَصُي يذلاف ةنَّسلا رادم ىلع رجفلا

 يف اًضيأ هانربتخاو «ّيكلفلا باسحلا يف ٌةانربتخا : ءيش اذهو «تقولا

 ظ . ةيؤرلا
 ظ لاس ءذهو «مدقث هنأ ؛ رجفلا ناذأل ةبسّنلاب اذه ٌُدمَتعُي ال كلذلف

 كتالص تص ام ُتقولا ّلخدي نأ لبق طقف م ءارحإلل ُدّبكت ول ءاّدج ٌةريطخ

 سيلو ٌربلا يف نوشيعي نم نوريثك ٌسانأ 80 . ةضيرف تراص امو

 ؛ةعاس ِلثب ميوقتلا اذه دعب الإ رجفلا نودهاشي ال مهنأ ءراونأ مهلْوَح
 يتلا ةّيكلفلا ىرخألا ميواَقَتلا نكل ءاّنايحأ ةعاس عبر وأ ةقيقد ّنيرشع : يأ



 ةبقارملا باب
 س ںی

 . قئاقد ٌسْمَح ميوقتلا اذه نيبو اهْنَيَب باسحلاب

 وهو - ينأَتلا رجفلا كيس مت ديب ةالص تقو :لاح لک ىلع

 ظ . سمّشلا عولط ىلإ - ضرتعملا ضايبلا

E AR 
 لظ اهل نوكي ِءاتشلا ماّيأ يف اًصوصخ َسمشلا نأل ؛لاوزلا َّلظ مصخت نأ

 ف دام طلا ىلإ رف كلنأ ةريعلا لع رعب سل اذه لا ا ر
 لعجاف «تلاز دق َسمَّشلا َّنإف ةدايز ْئَنْذَأ ديزي أدب اذإف «لّرَت مل ٌنسمّشلاف

 ُتقو جرخ هلوطك ِءيشلا ٌّلظ َراص اذإف :لّظلا ةدايز ءادتبا ىلع ًةمالع
 رصعلا تقو لخدو رهظلا .

 . اهبورغ ىلإ ةرورضلاو ُسمّشلا َرفْضَت نأ ىلإ رصعلا ُتقوو -؟

 ءرمحألا قفشلا بيغم ىلإ سمشلا بورغ نم برغملا تقوو - ٤

 :عبرو ةعاس ٍقْفَّشلا بيغم نيبو بورغلا نيب ٌنوكي اًنايحأ «فلتخي وهو

 سالا دنع ءاشولا ثقو كلذلو «ةقيقد َنيثالثو نيتنثاو ةعاس نوكي اًنابحأو

 ( .يبورغ )٠" ,١( فصنو ةدحاو «هب سأب ال نآلا

 ىنعمب . ليللا فصتنم ىلإ برغملا تقو جورخ نم ِءاشعلا تقو
 وه فصنلاف .هفصنت مث رجفلا عولطو سمشلا بورغ نيب ام ُرّدقت كنأ

 ظ يع افا ذه لع حو الا ةال ىينت

 اهيلع سيلف ليلا نم ريخألا ِثُّْشلا يف ضيحلا نم ٌةأرملا ٍِترّهَط ول
 تقلا ا طاها «برغملا ل والا ةؤاض



 نيحلاصلا ضاير حرش س

 نأ صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم لسم حيحص يف تبث دقو

 .“«ليللا فْضن ىلإ ءاشعلا ُتْقو» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا

 N E ىلع ناي يس 15 41 ايسر نع سلو

 ةيآلاو «ليللا فصن ىلإ ٌحجارلا ٌلوقلا نإف اذهلو ءاَدبأ رجفلا عولط

 ا 9 ةميرألا الر الا نع زنا لف ال اا ىلع ا ةميركلا

 اهنيب سيل اهنأل اهنيب هللا عمج للا ٍقَسَع ع ىلإ # اهلاوز : يأ #مَتلا كولد

 رصعلا جورخ ةعاس نمو «رصعلا لخدي رهظلا جورخ ةعاس نمف «لصاف
 ٌرجفلا اّمأ ءءاشعلا لخدي برغملا جورخ ةعاس نمو «برغملا لخدي

 هجفلاف ء[۷۸ : ءارسإلا] 4اًدوُمْشَم تاک رجلا نار نإ رجلا ناءرقو # : لاقف

 راهنلا ٌففصن رهظلا نيبو اهنيب نأل ءاهدعب الو اهلبق ال ةالصب لصتت ال
 ۰ رخ الا للا فضتءاشعلا ةالص نيبو اهنّيَبو «لّوألا

 لا ا 9 تلا لوخد لبق ةالّصلا نأ ملعاو

 اهنأ ىلع لبقت ال اهنإف «ةرشابم ةريبكتلا دعب تقولا لخد مث مارحإلا ةريبكت

 ناسنإلا دارأ ول امك «هتقو لبق حصي ال ٍتقوب تّقوملا ءيشلا نأل ؛ ةضيرف

 ول كلذك E ال هنإز دحاو موي واو تانضمو لبق مورست نا ]

 اهنأ ىلع هنم لبقت ال ة ةالصلا َّنإف تقولا لوخد لبق مارحإلا ة يي ظ

 اهتداعإ هيلع َبجوو ةلفان ثراص يرْدَي ال ًالهاج ناك ْنِإ ْنكل «ةضيرف ٠

 )١( تاولصلا تاقوأ باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ءملسم هجرخأ الخمس« 
 رقم)٦۱۲(. ْ
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 : نيلاح ْنِم ولي الف تقولا دعب اهالص اذإ اأ . ةضيرف

 . هنم لبن اذهف «مون وأ «نایس وأ «لهجب اروُذْعَم نوكي نأ اًمإ - أ

 ال اذهف ؛جرخ دقو لحد دق تقولا نأ َفرَْي ال نأ لث : لهجلا

 ( یان ج ليئاو ولع شما ةالّصلا يلَصُي هنإف «هيلع ءيش

 هاهلأو هلغشأ ميظع ٍلغشب َلغتشا ٌناسنإلا وكي نأ ٌلثم :نايستلاود

 «كلذك ُموَّنلاو «تقولا جورخ دعب ولو اهيَلَصُي اذه َّنإف «تقولا جرخ ىتح

 ملف ًاليقث همون راص نكلو «ناذألا دنع ٌموقيس هنأ ىلع مان اصخش نأ ولف

 «تقولا جرخ ىتح هسأر دنع ُهعضَو يذلا ةّبنملا عمسي ملو «ناذألا عّمسَي
 نع مان نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ٍلوقل «ظقيتسا اذإ يلصي هاف

 . '"0(كلذآلإ اهل ةرافكال ءاهَركَذ اَذإ اهَلّصِيْلَف اًهيِسَن وأ ةالص

 ءرذع نودب اًدمع اهتقو نع ةالَّصلا َرُخْوُي ْنأف : ةينآثلا ةلاحلا امأف - ب

 . ب هلوسرو ىلاعت هلل صاَعو مآ هلأ ىلع ءاملعلا َقَّتاَف
 a ا ل

 هنإف ٍرْذُع الب اهتقو نع ةالصلا ّرخأ اذإ هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلاف «!ةيفاعلا

 - حيحصلا وهو _روهمجلا نكلو «رفكي هنإ لاق نم مهنم نكلو « صاع ٌمثآ
 نأ دعب : ينعي «لاحلا هذه يف اهّالص ول اميف اوفلتخا نكلو «رفكي ال هنأ

 يأ - لبقت اهنإ :لاق نم مهنمف «ئلص مث رذع الب اَدْمَع اهتقو نع اهّجرخأ

 ءاهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 ‹ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسمو «(۹۷٥)مقر

 .(581)مقر
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 رج

 ةالّصلا هنم لبقت يسانلا ناك اذإ هنألو ؛هباوصو هدشر ىلإ داع هّنأل  هتالص

 هنأ ةلدألا ُهديَوُت يذلا َحيحّصلا لوقلا ّنكلو . كلذك دّمعتملاف تقولا دعب

 0 اعلا

 ينعي “ادر وهف اَنْوْمأ هيلع َسِيِل ًالَمَع لمع نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 2 ااا ‹ لبي نلف ادودرم ناك اذإو هللا دنع لوبقم ريغ دودرم

 الف ءهلوسرو هللا رمأ ريغ ىلع اهّالص دقف اهّالص اذإ اهتقو نع اًدمع ةالّصلا

 .هنُم لبقت

 لاز اذإ اهيْلَصُي نأ ٌعِراَّشلا ُهّرمأ اذهلو ؛روذعم وهف ٌروذعملا امأو

 هنم لبقت ال اهنإف هرهد ّلك يلصي ّيقب ول هّنإف روذعمب سيل ْنَم اأ هرْذُع
 هللا ىلإ بوتي نأ هيلع ْنكلو ءرذُع الب اهتقو نع اهجرخأ يتلا ةالصلا هذه
 .«هيلع هللا بات بات ْنَمو) رافغتسالاو حلاّصلا لمعلا نم َرثكيو «ميقتسيو

 ريغب ةالص لبقت ال هنإف ا :ةالصلا ماقإ نم ىقاثلا طرّشلا

 َتَدخأ اَذإ مكدَحأ ٌةالص لبق ال : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا ناو رول

 ؛هب َرمَأ يذلا ِهْجولا ىلع ةراهّطلاب ٌناسْنإلا موقي نأ بالف . '"”(أضوتي ىح
 محل لكأو موّنلاو حيّرلاو طئاغلاو لوبلا :ّلثم ّرغصأ اثدح ثدحأ نإف

 . ًاضوتي هّنإف «لبإلا

 .(۱۹) ص هجيرخت مدقت (۱)

 .(70١)وقر «روهط ريغب ةالص لبقت ال باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(510)مقر «ةالصلل ةراهطلا باب .ةراهطلا باتك .ملسمو



 تس ڪڪ حجاج ةبقارملا باب

 : يلي امك ٍءوضّولا ضورفو
 نيلجرلا لسغو «سأّرلا حْسّمو «نيقفرملا ىلإ نيديلاو «هجولا لسغ

 مثَمُف اإ اوُنَماَء ل اهيأتي : هلوق يف كلذب هللا رمأ امك «نيبعكلا ىلإ
 مكسور أاوحسماو قفارملا لإ مکیریأو موجو اولا ةولصلا لِ و ع

 .[7 :ةدئاملا] «نبعكْلا لإ ڪک جاو |

 مفلا يف قاَشنتسالاو ةضَّمضَملا جلا نو 0ا: نالا فو

 يف لسغ «ةعبرألا ٍءاضعألا هذه ريهطت نم ٍءوضولا يف بالف «فنألاو

 . دحاو يف حسمو ٍةثالث

 هل ًةقالع الو «ةساجنلا ةلازإ وهف :رامجتسالا وأ «ءاحنتسالا امأو

 لخد مث «هلغشل بهذ مث ئّجَتْساَو طَوَعَت وأ َلاب ناسنإلا نأ ولف «ءوضولاب
 «يجنتسي نأ ىلإ ةجاح الو «ةعبرألا ًءاضعألا هريهطتب أضوتي هنإف ؛تقولا

 د و ا وا ةلازإ اجا
 E عع اذ

 ناف ءاضوت مف اًكعرتش (رامجتسا محشي نأ نت ول هنأ : حيحصلاو

 . ءوضولا نيبو ءاجنتسالا نيب ةقالع كانه سيل هنأل ؟ حيحص هءوضو

 ُمّمعيف «لسَتْعَي نأ هيلعف ةبانجلا َّلثم ربكأ اًنَدَح اًنِدَْحُم ناك اذإ امأ
 . 15 :ةدئاملا] اوره انج تک نو » : ىلاعت هلوقل ؛ءاملاب هندب ٌعيمج
 ُبجيف «هجولا يف نالخاَد امهنأل ؛قاشنتسالاو ةضمضملا : كلذ نمو

 ظ ةو لا لا ةريطت ثدي ابك مهر
 َتأدب ءاوس «ءاملاب كندب عيمج ّمُعت نأ يفكي يذلا ُبجاولا لسغلاو
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 ةكزب يف تسمغنا وأ ءْنَدَبلا لفسأب وأ رهظلاب وأ ِردَّصلاب وأ سأّلاب

 . لسغلا ةّينب اهنم تجّرخو

 نأ لبق امرها ,a جا ساو 115 لدشلا يف ءوضولاو

 | نع ثبثي مل هنأل ؟ ةينأث ةَرَم ءوضولا ىلإ ةجاح الف لستغا اذإو ‹ لستغي

 . هلاستغا دعب اضوت هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئيبنلا

 ہک نِإَو : ىلاعت هلوقل ؛ مّميتي هنإف ::ءاملا هب نسي ام هذنع سیلو دیدش

 هام او ملك نيا مت زا ب یکن دا جوا رس عو ترک
 ١[. :ةدئاملا] «ُةَنِ کيدي تحج وب أوحسم اف ابّيط اديعص ای

 i Gl امه E i هلأ و لاح هللا نسف

 فلا

 يتلا نأ: هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع ةصق : هُليِلَدَف دربلا فوخ اکا

 ىلإ اوعجر اًّملف . امامإ هباحصأب ىَّلصو مميتف «بنجأف ِةّيرس يف هثعب ل

 أي معن : لاق ؟بُْج َتنأو َكِباَحضأب َتيَلَص ءورمع اي :هل لاق لكي ّينلا

 مكي ن6 هنأ نإ مک وثقل ک۶3 : ىلاعت هللا لوق ثرکذ ! هللا لوسر

 ECE as ف دربلا تفخو ۰ ءاسنلا] 4 اًميحَر

 ررضلا فاح ْنَم نأل ؛ ةداعإلاب هرمي ملو كلذ ىلع ةي ٌئيبنلا ُهَرَقَأف

 دّجُم اّمأ ءاًعطاق وأ اًبلاغ ٌفوخلا نوكي نأ طرشب نكل ء«ررضلا هيف نمك
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 ؟مميتيأ دربلا بنجلا فاخ اذإ باب «ةراهطلا باتك ءًالوصوم دوادوبأ هجرخأ (۱)

 . يوق هدانسإو 0٤1(: /1) حتفلا ىف ظفاحلا لاق )۴۳٤(« مقر



 ظ 0 ١ | ةبقارملا باب

 ا ضقت الو املا ةراهط عقم موقت لا را لأ ملعاو

 مدعل مميت نمف «مميتلل حيبملا رذُعلا لاوّرب وأ ءءاملا ةراهط هب ضقتنت

 لعج امنإ ىلاعت هللا نأل .ءاملاب َرّهطتي نأ ّدبال هّنِإف هدجو مث ءاملا دوجو

 نع ننّسلا لهأ هّجرخأ يذلا ثيدحلا يفو .ءاملا َمِدُع اذإ ةراهط بارلا

 لاق وأ  ملْسُملا ءوضو ُبّيطلا ُديِعَّصلا» : لاق هلأ كي يبنلا نع «ةريره يبأ

 هثرشب هّسميلف َءاملا دجو اذإف «نينس َرْشَع َءاملا اجي مل ن |و- ملسملا روُهط

 م ريخ كلذ نف

 ةصق يف ؛ :ليوّطلا نيصح ناي نو لالا يع ىلا
 EEE سو او وبلا < هلل # ٠ 9 2 ا

 مث . كيفكي هنإف ديعصلاب كيلع : لاقف ءءام الو ةَبانَج ىنتباصأ : لاق ؟انَعَم

 : يأ «كسفن ىلع ُهْغرْفَأ :لاقو ٌءاَم ّلجرلا اذه هل ٌئبنلا ىطعأف ءاملا رَضَح

 ا وو مُلا َلْطَب ُءاملا َدجٌواذإ هلأ ىلع اذه ٌلدف . هب لستغا

 . ممّا َلطَب ءاملا رضح اذإ» :نولوقي « ةماعلا دنع ىتح ٌةدعاق-
 الو ِءاملا ةراهط َماقم ٌموقي هنإف ءرذعلا لري ملو ٌءاملا رضحي مل اذإ امأ

 مّميتو ءام هدنع سيلو ٌرفاسم وهو ناسنإلا مميت ولف .«تقولا جورخب لطبي

 )١( «يذمرتلاو ء(۳۳۳ «۰۳۳۲)مقر «مميتي بنجلا باب «ةراهطلا باتك «دوادوبأ هجرخأ ٠

 :لاقو «(١؟4)مقر ؛ءاملا دجي مل اذإ بنجلل مميتلا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك

 يف ا مامإلاو ءحيحص نسح المسند)١57/0, ا١4, ١66.  »)۱۸١هحځصو

 .(1777)مقر عماجلا حيحص يف امك ينابلألا
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 نرد

 ميلادي نإ واشعلا ىلإ ثيل ؛ مل یقبو «ًالثم رهّظلا ة ةالصل

aيف هللا لاق امك «ةيعرش ةراهط هنأل  
 عجيل هلا د ير ا هدو و ميركلا نآرقلا
 ةراهط نأ هللا نيف ء١ : مل مم ل ديرب نکو جرح نم مڪي

 ادجشَم ضرألا ىل تلج a ةراهط مّميتلا

eةتكرذأ يتّمأ نم لُجَر اميأف» :رّهطت اهنأ يأ ءءاطلا حتفب  

 دع TE هدايا :رخآ ثيدح يفو .«لصيلف ٌةالَّصل

 .ةراهّطلا ىلع ٌةظفاحملا : ةالّصلا ة ةماقإ يف ٍةّمهملا ءايشألا نم اذه

 َكبوث نم ةساجّنلا ٌةلازإ :ةراهطلا ىلع ةظفاحملا نم نأ ملعاو
 عضاوملا هذه يف ةراهطلا نم ٌدبالف . هيلع يَلَصُت يذلا كّاًصُمو «كندبو

 . ىَلَصُملاو «بوثلاو ؛ندبلا : ثالثلا
 ١ - نوبايث يف نصي يتاللا ءاسنلا َرمأ لل يبنلا نأ :هليلدف بوثلا امآ |

 نم ضيحلا نم اهباصأ يذلا َمَّدلا ةأرملا ليزت نأ بالا هذهب َنضحَي نهو
 لغت مث ةباّبّسسلاو ماهبإلا اهغيضأب ةضوقت مث اهرثظب هّكحت ءاهبوث

 مهلا اقا علف يلعن حلم هلعو ياحصأب عو تاذ لص لا

 .(۳۱۸) ص هجيرخت مدقت )01(

 .(٥/۸٤١)دنسملا يف دمحأ مامإلا اهجرخأ ةياورلا هله (
 ءملسمو «(۷٠۳)مقر «ضيحملا مد لسغ باب ‹ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۲۹۱)مقر «هلسغ ةيفيكو ملا ةساجن باب ايلا هناك



 ظ ةبقارملا باب

 انعلخف كيلعن تعلخ َكانيأر :اولاق ؟!مهلاعن اوعلخ اذامل مهلأس مّلس املف

 ىلع اذه ّلدف «''”(اًرذَق امهيف َّنأ ىنربخأف ىناتأ َليربج نإ» :لاقف ءانلاعن

 ظ ا

 ءدجسملا نم ةفئاط يف لابف ءاج اًيبارعأ َّنأ هليلدف : ناكملا امأ

 ا یا

 مهاهن هتمكحب يكب لوسرلا نكلو «هورجزو سالا هب حاصف - لهجلا

 دجاسملا هذه نإ» : هل لاقو اي ٌئيبنلا ٌةاعد ُهَلْوَب ئِضَق املف . هوكرتا : لاقو

 : لجو رع هللا ركذل يه امنإ ءرذقلا الو ٍلوبلا اذه نم ٍءيشل خلص ال

 الو اًدَّمحمو ينمحرا َهُهْللا» : يبارعألا لاقف «"«نآرقلا ةءارقو «ةالّصلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌيبنلا امأو «هورجز ةباحصلا نأل ؛«اًدحأ انعم مَحْرَ

ELمهللا» :لاقو «عيمجلل ْمِسّنت ال ٌةقّيض ةمحّرلا نأ نظف ٠ هيا  

 . «اذحأ انعم محرت الو اًدمحمو ينمحرا

 (0(برعلا اخأ اي اًعساو ترجح دقل» : هل لاق هيي لوسرلا نأ ركذُيو

 لثم «ءام نم”ِبوُنَذ ٍلوبلا ىلع ٌبَّصُي نأ مالّسلاو ةالصلا هيلع -ٌيببنلا رمأو
 . ضرألا رّهطَتل ءولدلا

 يف دمحأ مامإلاو «(500)مقر «لعنلا يف ةالصلا باب «ةالّصلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(

 .(۹۲ ۲۰ /۳) دنسملا

 تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو باب «ةراهطلا باتك < ‹«ملسم دنع ةياورلا هذه (۲)

 .(80١)مقر «دجسملا يف تلصح اذإ

 سانلا ةمحر باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ واي يبنلا درو يبارعألا ءاعد (۳)

 560١1(. )مقر ‹مئاهبلاو
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 نب هللادبع ثيدح نم نيحيحّصلا يف تبث دقف نقلا اط اباوع ؟

 نابع امُهَّنإ» : : لاقف نيربقب ّرم لو لوسرلا نأ  امهنع هللا يضر - سابع
 ال :ةياور يفو .هلوب نم ٌرتتسي ر ال ناكف امهذحأ اما “ريبک يف ِنابَذَعُي امو

 . هللاب ذايعلاو ''”(ةميمّنلاب يشمي ناكف ٌرخآلا اًمأو «كوبلا نم ٌءىربتسي

 «تاساجنلا ٌةّيقب اذكهو . لوبلا نم ِهّدَنَتلا نم دبل هنأ ىلع :اذه لدف

 ؛هب هلي ام هعم سیلو هبوث َسّجتو بلا يف َناسنإلا نأ َضرُف ول نكلو

 ؟بوثلا اذه يف هتالص لجأ نم ُمّميتي لهف
 هعارذ وأ هقاَس وأ هدي وأ هلجر ةساجن هدب باصأ ول كالذكو «مّمْيتي ال

 يف وه امنإ مبتلا نأل ؛ مّميتي ال هاف ؛هلسغي ام هدنع سیلو ٌربلا يف وهو

 ةرْذَق ٌنيع ةساجنلا نأل ءاهل مكيتي الف ةساجنلا اّمأ ءطقف ثدحلا ةراهط

 .اهلازإ کمی ىتح ىقبت کمی مل نإو ,كاذف ّنكمأ نإ اهتلازإب اهريهطت

 . ملعا هللاو

 :ةريجلاو نيّمُلا ىلع حسملا ماكحأ

 .هجولا : : يهو «ندبلا نم ءاضعأ ةعبرأب نات ةرابطلا نأ قيس

 «نالسغتف ناديلا امأو «لسغُيف هجولا اًمأف . نالجّرلاو «سأرلاو «ناديلاو

 «نالسغُي نانثا .ناحسمت وأ ٍنالسغُتف نالجتلا اًمأو «حسمُيف ُسأرلا اًمأو

 ظ !حسمُي وأ لسي دحاوو ,حسمُيٌدحاوو

 ,(517)مقر «هلوب نم رتتسي ال هنأ رئابكلا نم باب «ءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ‹ هنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب «ةراهطلا باتک «ملسمو

 .(۲۹۲)مقر



 | ةبقارملا باب

 ىلع ةقزل : ف وا ا د نأ نكمي الف هج ولا اّمأ

 للي ااير رح

 ال هنإف هريغ ْوَأ ٍسْمّشلا مومّس نم ٍءيشب ُهّهجو ىطغ اًناسنإ َّنأ ولف
 هّنإف ةرورض كانه ناك اذإ الإ . هجولا لسغيو َءاطغلا ليري لب «هيلع حسمي

 . لسّعلا نم لدبلا ليبس ىلع ُهّهجو هب ىطغ ام حسْمَي
 كانه ناك اذإ الإ امهلسغ نم ٌدبال لب «ناحسمت ال كلذكف ناديلا اًمأو

 :ةفافل امهيلع ّلعجو ءاملا اهُرِضي ٌةيساسح امهيف ّنوكي نأ ّلثم ؛ةرورض

 ةريبج حسم ّحسمي نأ سأب الف «ءاملا امهيتأي ال نأ لجأ نم نْيَراَمُك سبل وأ

 .ةرورضلل

 ىلع ناك ول اذهلو «هريغ نم ٌثفخأ هتراهطو «حسمُيف سأرلا اأو -
 لعف امك همارحإ لاح يف ُهّسأَر ٌمرحملا دبل وأ ؛هيلع دّبلُم ءاّنح ةأرملا سأ
 ين ا سبوع ءالسلاو ةالصلا هيلع - 17

 . هليزي
 ىلع ميركلا ٌنآرقلا ءاج اذهلو «ناحسمتو نالسغتف نالُجّرلا اّمأ -

 ةءارق يفف .رسكلاو حتفلاب «مكلجزأو» :ىلاعت هلوق ةءارق يف نيهجو

 ظ . ؟مكلجرأوإ ةءارق يفو «مكلجرأو#
 اوُحَسْماو# :هلوق ىلع اًمفطع يهف «مكلجْرأ# رسكلا ةءارق اأ

 . مكلجرأب اوحسماو : يأ .4مكسوُؤُرب

 اوُلِسْغا :ىلاعت هلوق ىلع اًمطع يهف (مكلجزأو» ُبصنلا اأو
 . مكلجرأ اولسغاو : ينعي «مكَهوُجُو
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 ؟لجّرلا حّسْمت ىتم نكلو

 . نيّمْح وأ براَوَج ناسنإلا اهيلَع سبل اذإ ّلجّرلا حسمت
 . هوحن وأ فوصلا وأ نطقلا نم ناك ام : براوجلا

 نكل ءامهيلع حسمي هّنإف «ههبش وأ دلجلا نم ناك ام :ناَّفُخلاو

 : ةعبرأ طورشب
 اناك ولف .نيتروجلا وأ نيل ةراهط : يأ : ةراهّطلا : لوألا طرشلا

 رهطتي ال ثيبخ حك جلا نآل ا ملا ب ا زو سس ناجم

 ( . هتلسغو هتخسم امهم

 الف ءامهيف يلصي ال ناسنإلا نأ مولعملا نمف «نيتسجنتم اتناك اذإ امأ

 : ءاّملاب ةراهط ىلع امهسّبلَي نأ : يناثلا طرشلا

 اَرِفاَسُم اصخش نأ ولف .امهيلع حسمي ال هّنإف مميت ىلع امهسبل نإف

e ELS LSهلال  

 ؛نيّمكلاو هجولاب قلعت امنإ مُعيتلا ةراهطو «مُخيت ةراهط ىلع امهسبل
 - .نيلجٌرلاب اهل ةقالع

 ا نا ةريغملل لكي يبنلا لوق نم اًدوخأم ٌطرَّشلا نوكي اذه ىلعو
 60 َرِهاَط اًمِهتلَخْذأ يّنإ»

 امأ ءءوضولا يف : يأ : رغصألا ثّدحلا يف انوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 )١( ص هجيرخت مدقت )١١١(.



 تح 1 1 تس يجججج ةبقارملا باب

 ٍلسغو امهعلخ نم ٌدبال لب ؛براوجلا الو ناحل هيف حسمت الف لسغلا

 . هيفخ ىلع َحسمي نأ ٌنكمي ال هنإف هب ا نيلجرلا

 ةليلو موي يهو :اًعرش ةدّدحملا ةّدملا يف َنوكي نأ : عباَولا طرشلا

 مآ ءثدَحلا دعب حسم ةّرم لَو نم ءىدتبت «رفاسملل ماي ةثالثو  ميقملل

 | ا ا

 يقبو ءاثالثلا مويلا حابص يف ةراهط ىلع اًهسَِل اًصخش َّنأ َضرُف ولف
 E A : «هتراهط يف ءاشعلا ىَّلَص نأ ىلإ

 ٌبِسحُي لب «حسَملا لبق هلال ؛هيلع بسحب ال : ءاثالثلا مويف ءحسم رجفلا

 0 يفرد بلال بأ نبل كيسا ءاميرللا ريوس سديم

 ةليلو اًمويو «رفاسملل َنهيلايلو مايا هة ةثالث لل هللا لوسر لعج» :لاق
7 

 الأ | انك اذإ انثمأي ا هللا و ناك» :لاسع نب ناوفص ا

 لوبو طئاغ ْنِم نكلو ءةبانج ْنِم الإ نهيلايلو ما ٌةثالث انفافخ عن
 .سيللا دامب نتعب الو «سيالابال سّسسلاب قاف اا

 رفاسُملا ا «ةعاس َنيرشعو اًعبرأ :يأ «ةليلو اًموي ميم | يف

 .(۱۱۳) ص هجيرخت مدقت )010(

 52 رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا باب «ةراهطلا باتك «.يذمرتلا هجرخأ (۲)

 حسملا يف تيقوتلا باب «ةراهطلا باتك ؛يئاسنلاو «حيحص نسح :لاقو 51((2)مقر

 نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك ءهجام نباو .(١؟1)مقر «رفاسملل نيفخلا ىلع
 .(97١)مقر ةميزخ نبا هحځصو «ء(۷۸٤)مقر «مونلا



 | 0 نيحلاصلا ضاير حرش
 ٌميقم وهو ُناسنإلا حسم ناف ؛ةعاس َنيعبسو نيتنثا :يأ «ٌنهلايلب اأ ةثالث .

 ظ . ماي: ةثالث رفاسُم َّحْسَم مُمتي ِهّنإف «ةَّدملا متت نأ لبق ٌرفاسو

 دعب رفاس مث ءرهّظلا ةالصل حّسّمو رجفلا ةالصل مويلا سبل ول :ًالثم

 ما يكمل ناك راو ما هن سير : ممتي هتاف ءرهظلا

 ةيادبلاب ال ةياهّتلاب ةربعلا َّنأل ا علا

 . ةيادبلاب ال ةياهنلاب ةماقإلا وأ رفسلا يف ةربعلا

CE aاراب نر الار نا رسل  
 هذه نع عجر هنكلو «ميقُم حسم ّمتأ َرفاس مث اًميقم حسم اذإ َناسنإلا نإ

 نع عجري ملاعلا نأ برغتست الو .رفاَسُم َحْسَم ْمّمتي هنإ :لاقو ةياولا

 هيلع بجو ّنحلا ٍناسنإلل َنّيبت ىتمف ءعَسُي نأ بجي حلا ّنأل ؛هلوق
 ةدحاولا ةلأسملا يف هنع ٰىورُي اًنايحأ هللا همحر  ٌدمحأ ٌمامإلاف «هعابتا

 لجر وهو .ةدحاو ٍةلأسم يف لاوقأ ةعبس ىلإ ةسمخ وأ ٍلاوقأ ةعبرأ نم رثكأ

 نع عجر هّنَأَب حرص نإ .حّرصي ال اًنايحأو َعَجَر هّنأب حّرصي اًنايحأ «دحاو
 الو ءهنع عجر يذلا لوألا لوقلا هيلإ َبسنُي نأ زوجي ال هّنإف ٍلَّوَألا هلوق

 حرص مل اذإ امأ «عجر م ًالَّوأ هب لاق : لاَقُيف ءادّيقم الإ هل بسنُي نأ زوجي

 هل وأ «نالوق هل : لاقيف هنع اهّلك ُلاوقألا بسحُت نأ ٌبجي هنإف عوجؤلاب

 .:لاوقأ رأوا 4لاوقأ هلل

 ذخأي يذلاو «راثآلاب ذخأي ردا هئأل ءهنع ةياوّرلا ٌرثكت دمحأ ٌمامإلاو

 لغة ةقتشَيو ٌةدحاو رم اهب طيحُب ىتح ةدحاو ةد راثآلا هيتأت سيل راثآلاب
E St 

 يف ثيدح هل لقنُيو «مويلا ثيدح هل لقنُي دّدجتت راثآلا ركل ءاهنم لوق



 CF ةبقارملا باب

 .اذكهو « يناثلا مويلا

 ضقتنت ال هنإف ةراهط ىلع وهو ٌةَّدملا ِتّجَت اذإ ًناسنإلا َّنأ ملعاو

 ّنكل «نيمدقلا لسغو ِنيَمْحلا علخ نم ٌدبالف ثضقتنا ول نکل «هتراهط
 ٠ وش رلا ضقت ال لا ماين ة دعم

 ضقتتت ال اهنإف «ةراهط ىلع وهو حسملا دعب امهعلَح اذإ اًضيأ كلذك
 لیت نأ نم ااف اتر نا ارا ادو هه رای ىلع نقم لبي را

 داعُي ال هنإف حوسمملا ٌعَرُن ىتم هنأ : هبتشت ال ىتح اذه يف ةدعاقلاو

 . ءوضولا دارأ اذإ هتداعإ مث لجٌرلا لسغ نم بال لب « حسمُي

E > 
 نأل هب الإ ةالّصلا خصت ال ٍةالّصلا طوُرُش نم طش ةلبقلا لابقتساف

 َكَهجو لوف تجرح ُتَيَح ْنِمَو 98 :ىلاعت لاق .هب َرمألا رّركو هب َرمأ ىلاعت هللا
ESA Aارو دكت  RTرنا  

 | | . هتهج : يآ

 ىلإ يلصي ناك ةنيدملا مق ام َلَّوُأ_مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا ناكو

 دعب هنكلو .ههجو لبق ماشلاو هرهظ َفلخ ةبعكلا لعجيف ‹سدقملا تيب

 تلقي لعجف «كلذ ٌفالخ هل عرشي  ىلاعتو هناحبس هللا نأ بّكرت كلذ

 هللا تيب لابقتسا يف يحولاب ٌليربج هيلع لزني ىتم ُرظتني ءامسلا يف هّهجو
 ص نت رو کت را د1 لے ےک سرر ژر سم ه2 ن 5

 كلف ِءاَمَسلا ف كهجو بلت ىر دق # :ىلاعت هللا لاق امك «مارحلا
 ت سرس 7 صر لق de ر کج

 ٠

 هللا هرمأف ؛«[55١ :ةرقبلا] # اس أ ِدِجْسَمل ملأ رطَس تلهجو لوف



 تن خس © نيحلاصلا ضاير حرش 1 ظ
 ا یک 9 نيج «مارحلا دجسملا لبقتسي نأ لجو رع

 : لئاسم ثالث

 الو «ةلبقلا ريغ ىلإ ههجر ضيرمك اًرجاع ناك اذإ : ىلوألا ةلأسملا .

 ؛ لاحلا هذه يف هنع طقسي ةلبقلا لابقتسا نإف ءةلبقلا ىلإ هوتي نأ عيطتسي

 ل : ىلاعت هلوقو :[1+ :نباغتلا] 4 َُُعْطَتْسأ ام هلآ اونا 8 : ىلاعت هلوقل

 مُكدْرَمَأ اذإ» : ةا يبنلا لوقو ۲۸١[« :ةرقبلا] «اهَعْسُو الإ انت هللا فلكي

 . «ہتعطتسا اَم هنم اوثأَف ءيشب

 وأ ودع نم برام ٍناسنإك «فوخلا ةَدش يف ناك اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 يف هنأ ٌيهملا !هقرخي داو نم براه وأ نسما وأ «عبس نم براه

 َنِإَف : یلاعت هلوق كلذ ليلدو . ههجو ناك ثيح يلَصُي انهف «فوخ ٍةَّدش

 أونوكت مک اَم مي رصدت منيا اق اکر و الاّ مخ

 . فوخ ّيأ لمشي ٌةاع 4 َمْفِح ا و ا ةرقبلا] * ومل

 أونوكك مل ام ڪس انك هلأ ورڪ نما ادإق# :هلوقو

 لع چر دن رت لج ن اسار ر تل ىلع 6ےک رول

 . ةلبقلا ٌلابقتسا كلذ نمو «هيف

 يف يوبنلا ِثيدحلاو ِنيتميركلا نِتيآلا نم قبس ام اًضيأ هيلع لديو ظ

 ظ . ةعاطتسالاب قلعُم بوجولا نأ

 . (۱۳۳۷)مقر ‹رمعلا يف ةّرم جحلا ضرف باب ‹جحلا باتك .ملسمو



 | | ةبقارملا باب

 ىلع وأ «ةرئاط ىلع ناك ءاوس نصا احا ا اجلا

 لثم < رو يابس احلا «ريعب ىلع وأ «ةراّيس |

 . كلذ ةبشأ امو ىحضلاو ليللا ةالصو رتولا
 يف الإ ًءاوس ميقملاك لفاولا عيمجب َلّقنتي نأ هل يغبني ُرفاسملاو

 كلا عار اهكرت شلاق الاوت داو ریا ا کیتا وا

 . ميقملل ٌعورشم وه امك «رفاسملل هتّيعورشم ىلع قاب هنإف لفاونلا
 ىلع وأ «هترايس ىلع وأ «هترئاط ىلع ٌدفاَسُم وهو لّقنتي نأ دارأ اذإف

 يف ُثباثلا وه كلذ نأل «ههجو ناك ثيح ٌلقنتيلف ؛هرامح ىلع وأ «هريعب

 . رال هللا لوسر نع نيحيحصلا
 ! ةلبقلا لابقتسا اهيف بجي ال لئاسم ثالث هذهف

 مث ىّرحتو دهتجا اذإ نكل ؛ :ةلبقلا لبقتسي نأ هيلع ٌبجيف لهاجلا امأ

 دمام هيلع ةداعإ ال هنإف «داهتجالا دعب أطخلا هل ركبت

 ةحت اذإف «هتعاطتسا ردقب ىكرحتي هيو لابقتسالا هيلع ٌبجي لب «لابقتسالا

 نأ كلذ ليلدو ‹هتالص ٌديعُي ال هنإف ؛أطخلا هل ْنّيبت مث , هتعاطتسا ردقب

 موي تاذ نوُلَصُي اوناك «ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحتب اوملعي مل نيذلا ةباحّصلا

 هيلع لزنأ لك بتلا نإ : لاف لچر خاج هدايا ليسو يف رمل ام

 ةبعكلا تناك نأ دعب ءاورادتساف ؛اهولبقتساف ةبعكلا َلبقتسي نأ َرِمأو ٌنآرق

 «ناك ثيح ةلبقلا وحن هجرتلا باب ءةالصلا باتك ‹«يراخبلا حيحص رظنا )۱(

 ىلع ةلفانلا ةالص زاوج باب ءرفاسملا ةالص باتك ءملسم حیحصو ,(٠٠5)مكر

 7١١(. «۷۰۰)مقر «تهجوت ثيح رفسلا يف ةّبادلا



 نيحلاصلا ضاير حرش

 ّىبنلا دهع يف اذهو مهتالَّص يف اوقبو اورادتساف .مهمامأ اهولعج مهءارو

 ةلبقلا يف ٌناسنإلا أطخأ اذإف ءاًعورشم كلذ نوكيف هل راكنإ نكي ملو هك

Eبجو ةالّصلا ءانثأ يف ولو هل َنّيت ت اذإ نكلو  

 ةلبقلا ريغ ىلإ يلصي عرش اًناسنإ نأ ضرف ولف « ةلبقلا ىلإ ميقتسي د نأ هيلع

 بجو «كراسي وأ كنيمي نع ةلبقلا : هل لاقو ٌناسنإ ٌءءاجف «ةلبقلا اهنأ ٌنرظي

 يف هنأل ؛ةالصلا فنأتسي نأ نود راسيلا ىلع وأ نيميلا ىلع ريدتسي نأ هيلع

 ٌطرش ةلبقلا لابقتساف . لطبي الف عرش هجو نعو داهتجا نع ناك لوألا

 يتلا ةثالّثلا عضاوملا يف الإ «هب الإ ةالّصلا ٌحصت ال ةالصلا طورش نم

 . يّرَحَتلاو داهتجالا دعب ناسنإلا أطخأ اذإ الإو ءاهانركذ

 سانلا ّضعب َّنأل ؛اهيلإ هجا هربخأ اذإف «ةلبقلا نع ٍتيبلا بحاص ٌّلأسي

 لاؤُسلا نع-هّلحم ريغ يف ٌءايح وهو ءايحلا هعنميو «مثإلاب ةَرعلا هذخأت

 . ةلبقلا نع

 تلا کا كل كر ا ره ناسا ل اهاؤل وقبلة رعت

 ىلإ ِهّنظ ىلع ًءانب هجَّتيو «ءايحلا وأ مثإلاب ةّرِعلا هذخأت سانلا ضعب اًنايحأو
 ديعي نأ هيلع بجي لاحلا هذه يفو كفا تسل اهنا ةا 0 ر ام ةهج

 .تعرش يس ريغ ىلإ دتا هنأل ةةةلسلا

 “م : لكي تيبنلا لوقل ؛ هتدابع ٌلبقت ال عرش دنتسم ريغ ىلإ دنتسملاو



 ےس ( ةبقارملا باب
 . “دَر وهف انْرْمَأ هيلع َسْيِل ًالَمَع لمع

 :ةّيلا : عبارلا طرشلا
 «تاّئنلاب لامعألا امّتإ» : كك بنلا لوقل ؛ةّينب نب الإ حت ال ةالّصلا إف

 . "”ثيدحلا «ىوت ام يرما لكل امَّنِإو
 هلوق ٌلثم «تادابعلا يف ِهَّبنلا رابتعا ىلع ٌةميركلا ُثايآلا ِتّلد دقو

 هلأ نم الصف نرخ ادجس گر رت هباحصأو ةئ يبنلا فصو يف ىلاعت

 دو ا لإ توق امو # : ىلاعت لاقو 5 : معفلا] 4 اورو

 ديب ارم حر نموا : لاقو «ةريثك اذه يف ثايآلاو «[۲۷۲ :ةرقبلا] # للا

 ةثلاف ء[١٠٠ :ءاسنلا] € لأ لع مرج رجا عقو دقو تولا هک ر دی مت لوو هلأ لِ جاهم

 يف - يهو «اهب الإ ءالصلا ٌحصت ال ,ةالّصلا ةكض :طورش نف طش

 دق هنإف ًالعف لعفي راتخم ٍلقاع ٍناسنإ لک ٠ «بعّصلا رمألاب تسيل  ةقيقحلا

 لامعألا امّنإ» : بلقلا اهّلحم يطب ىلع الو بعت ىلإ جاتحت الف ٠.

 الو ءاهب طلاب هت ̂ َرَمَأ الو «ةيّنلاب قطني مل كك ّيبنلا نالو ا

 لوقلا وه اذه «ةعدب ةيّنلاب قطنلاف «كلذ ىلع ُهَرقأف هباحصأ نم دحأ اهلعف
 ةَباحصأو - مالسلاو ةالصلا هيلع _ لوسّرلا ٌدهاشت امنأك كّنأل «حجارلا

 . يلصأ نأ ثيون ينإ مهللا : لاق قطن ٌّدحأ مهيف سيل نولصي

 َّنِإ : ىل لاق هللا ةمحر هيلع - سانلا ضعب يل اهركذ ةّصق فرظأ امو

 )١19(. ص هجيرخت مدقت )010(

 )١5(. ص هجيرخت مدقت )ع(



 نيحلاصلا ضاير حرش س

 ةالَّصلا تميقأف «يلصي نأ دارأ - اًميدق - مارحلا دجسملا يف اًصخش
 مامإ فلخ ىلاعت هلل تاعكر عبرأ رهظلا يلصأ نأ ثيون يّنِإ مهللا :لاقف

 «.ءارحلا حملا

 ام : لاق !كيلع قب ربصا : هراوج ىلإ لجرلا هل لاق رّبكي نأ دارأ امل

 ةنّسلاو رهَّشلا نم ينالفلا خيراّتلا يفو ينالُملا مويلا يف ْلق :هل لاق ؟يقابلا

 ا ةقشلاو | ةزجكلا تكشف“ ترت ایفا ب

 . كسفن هب ٌسوُسوت ام ملعي هللا ؟ديرت امب- لجو رع هللا ملْعت تنأ له

 e ا ا ا ا وااو

 .بلقلا ال ا

 ٍلفنو «قلطم لفن :ماسقأ ىلإ ٌمسقنت ِتاولَّصلا َّنأ ٌملعن امك ْنكلو

 ظ . ةضيرفو «نّيعم
 .ءاشعلاو «برغملاو ءهرصعلاو «رهظلاو ءهرجفلا :سمخ ضئارفلا

 نأ ٌديرتأ ؟يلصت نأ ٌديرت اذامف ءرجفلا ٍتقو يف ٍدجسملا ىلإ تئج اذإ

 نكل «ةالصلا رات تنآو تركو تع .رجفلا لب أل 1؟برغملا نلفت
 ا لا هنأ ك وع باغ

 «يه ةالص يأ كنهذ نع باغو «ترّبكو تئج اذإ :ةلأسم كانهو

 ًالثمف «ةعكّرلا هتوفت نأ ىشخي ةعرسب َءاج اذإ امّيسال ءاًريثك عقي اذهو

 ال انهف .رجفلا ديرت كنأ نضحتست مل ككل ترّبكو ترضحو تئج
 . ةالّصلا هذه تدرأ امّنِإ هنأ ىلع ليلد اهتقو يف ةالّصلا هذه ٌغوقوو «ةجاح

 را ت عيل نأ فلا وأ هلا تورا له جاو ا كلاس ولااذهلَو



 | ةبقارملا باب

 . رجفلا الإ تدرأ ام ءاّدبأ : تلقل ؟ءاشعلا

 رجفلا اهتيون نإ يننأ ٌحيحَص 2 «رجفلا اهّنأ يونأ نأ ىلإ ةجاح ال اذإ

 . تقولا اهنّيعي : لوقنف «نييعتلا نهذلا نع ٌبيغي اًنايحأ ْنكل «لمكأ

 .:نيهجو ىلع اهنييعت ٌنوكي ضئارفلا اذإ
 اذهو «ًالثم رهظلا ئىوَت هلأ هبلقب اهنيعب اهنّيعي نأ :لوألا ةجولا

 ظ . حضاو

 مسي و واتا «تقولا : يناثلا ةجولا

 ظ . ةالّصلا يه

 َضرف ول ام ءاهتقو يف ةاّدؤملا ةالصلا يف ُنوكي امنإ يِنأَّثلا هجولا اذه
 رصعلاو ِرِهّظلا نع ًالماك اًموي مان ول امك ؛ةّيضقم ٍتاولص ٍناسنإ لع نأ
 . اهل تقو ال هنأل ءاهنيعب اهنّيعي نأ بال ّيضقي نأ دارأ اذإ انهف .برغملاو

 ٍتاولصلل بتاولاو ىحضلا يتعكرو رتولا لثم «ةنّيعملا لفاونلا *
 اذإف «ناسللاب ال بلقلاب نكل «مسالاب هتيم نأ دبال هذهف «سمخلا
 ءانثأ يفو ءرتولا تيون ام نكلو َترّبكو الثم ّرتولا َىَلَصَت نأ تدرأ

 ٌلفاوّتلاو ؛نّيعم لفن َرتولا نأل ؛ٌحصي ال اذهف «رتولا اهتيون ةالصلا
 . اهنيَعب نّيعت ن نأ ًدبال َةنّيعملا

 ءاهنم بال هنإف ؛ةالّصلا ين الإ ين ىلإ جاتحت الف ٌةقلطملا ٌُلفاوّتلا امأ
 EEE : لوقن ا

 عم رغ ةالص اهنأل كلذو . ةالصلا 8

 اذه له «ةّين ىلإ ِةّين نم ةالصلا ا ناسنإلا دارأ اذإ #
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 ؟نكمم

 ال ٍنّيعم ىلإ يتلطم نم وأ ءنّيعم ىلإ نّيَعُم نم لاقتنالا ءرظنن

 7 ٍِ حصي

 ةالّصلا ءانثأ يفو «ةقلطم ةلفان ةالص يلصي َماق ٌناسنإ : قلطملا لاثم

 . رجفلا ةبتارل اهاونف «رجفلا ًةبتار لصي مل هنأ َركذ

 نعم ىلإ قتلطم نم ٌلاقتنا هنأل اريل ارا خس : لوقن

 ا ناار لا نم ٍرجفلا ةبتارف ءهلّوأ نم ُهيونت نأ بال ُنِّيعملاو

 ركذ هتالص ءانثأ يفو ءرصعلا يّلَّصُي ماق لجر : نّيعم ىلإ نّيعم لاثمو
 ءرهّظلل اهتيون نآلا : لاقف «ءوضو ريغب اهّالص هنأ وأ ءرهظلا لصي مل هنأ

 الو «نّيعم ىلإ نّيعم نم هّنأل ؛ رهظلل ٌحصت ال انه ؟ال مأ رهظلل ٌحصت لهف
 ال اذإ . رهظلا ىلإ هلاقتناب اهعطق هّنأل ؛أدتبا يتلا رصعلا ةالص اًضيأ ٌحصت

 مل هنأل اًرهظ الو ءاهعطق هنأل اًرصع ّخصت ال يهف ءاًرصع الو اًرهظ حصت

 . مالسلا ىلإ مارحإلا ةريبكت نم ٍرهظلا ةالصو ءاًرهظ اهئدتبي

 موش نانبنإ ل « سأب الو حصي هّنإف يتلطم ىلإ نّيعم نم لاقتنالا امأ

 هيف رحتي نأ هنكمي ال داعيم ىلع هنأ َركذ[ عرش امل مث «ةضيرفلا ةالص يف

 . ةعامجلا توفي ملو اًعسَّتُم تقولا ناك اذإ ٌحصت اهّلِإف الفن اهاونف

 مل اذإ : يناثلاو ءاَعسَّتُم ثقولا ناك اذإ :لوألا ٌطرَّشلا :ناطرش ناذه

 ىلإ اهلّوَحُي نأ ٌنكمي الف ةعامج ةالص يف ناك اذإ ًالثمف . ةعامجلا توفي

 .ةعامجلا ا ا ۷ ؟ياط لا
 ةالص نأل ؛قلطم ٍلفن ىلإ اهلّوحي نأ حصي الف اًميض د ٌتقولا ناك اذإ



 LD بج ظ ةبقارملا باب

 ٍةعس يف تقولا ّنكل ءاهاوس ثقولا لّمحتي ال اهتقو قاض اذإ ةضيرفلا

 نم مّلستو ٍتلظم لفن ىلإ اهلّوحت نأ سأب ال : لوقن «هتتاف دق ةعامجلاو

 راصف ‹كتضيرف ىلإ دوعت كلذ دعب مث «كدعو ىلإ تبهدذتو نيتعكر

 : اًمالث ُلاقتنالا
 ١ اًحيحص ٌّقلطملا ىقبيو ْنّيعملا حصي ال : نّيعم ىلإ قلطم نم .

 ١ - يناثلا ٌدقعني الو لوألا لطبي : نّيعُم ىلإ نّييَعُم نم .

 . .هيلع نّيعملا ىقبيو حصي : قلطُم ىلإ نّيَعُم نم
 و

 املكو . مومأمو مامإ : نانثا اهّلقأو «موُمأمو ماَمِإ ىلإ جاتحت ةعامجلا

 عيش اذهو ءمامتثالاو مومأملا ين نم بالو هللا ىلإ ٌتبحأ وهف َرثكأ ناك

 كمامإب مامتئالا يوت نأ بالف ةعامج يف تلخد اذإ ينعي «هيلع ّقّقٌّدم

 . هعم تلخد يذلا

TOT TENىلإ ىتأ ْنَم َّنأل  
 نأ ىون دق هنإف «يب لص : صخشل لاق ْنّمو «ّمتأي نأ ىون دق هنإف دجسملا

 نأ يوي نأ بجي له هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا دقف مامإلا امأ
 !؟بجي ال ْؤأ اًماَمِإ نوکی

 . ءاج ولف اذه ىلعو .مامإلا هّنأ يوني نأ ٌدبال : ملعلا ٍلهأ ضعب لاقف

 ةفلخ اًمصف ءامهل اًمامإ ٌلجرلا نوكي نأ ايونو ىَلَصُي الجر ادّجوو نالجر

 لاق نمف «هناعباتي اراصو امهل ٌمامإ هنأ ايون امه نکل ءامهب يردي ال وهو
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 كلذو «ححصت ال نيلجّرلا ةالص نإ :لاق ةمامإلا يوني نأ مامإلل ًدبال هن

 . ةمامإلا وني مل مامإلا َّنأل

 نيذه ةالص نإ : لاق ةمامإلا ٌمامإلا يوني نأ طرتشي د ال هّلِإ لاق نمو

 . هب اّمتئا امهنأل ‹«ةحيحص نيلجرلا

 . هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم نمٌروهشملا وه : لّوألاف

 لَك تيبنلا ّنأب لدتساو «هللا همحر كلام مامإلا ٌبهذم وه : يناثلاو

 ءهفلخ اولصف دجسملا م *سانأ لخدف «هدحو َناضمر يف ةليل تاذ للص

 كلذك اوُلدتساو .اًمامإ ّنوكي نأ وْنَي مل ةالّصلا لحد ام لَّوأ ناك لي ئبنلاو

 ماق املف «ةليل َتاذ ةي ّيبنلا دنع تاب  امهنع هللا يضر - سابع نبا لأب

 لخدو أضوتف سابع نبا ٌماقف «هدحو يَلَصُي ماق ليلا نم يَّلَصُي لكي ئبنلا

 . ''7ةالّصلا يف هعم

 ىَوَن ي ّيبنلا نأل ؛ةلالد هيف سيل يناثلا اذه نأ كش ال ْنكلو

 . ةالصلا ءانثأ يف اهّيوني نأب سأب الو «ةالّصلا ءانثأ يف اهاون نكل «ةمامإلا

 نالجر ءاج اذإ لإ :لوقن نأ ٍةلأسملا هذه يف طايتحالا لاح ّلك ىلعو
 نإو ءامهّرقأ دقف تكس ناف ءامهل ٌمامإ هنأ ىلع هاَهبنيلف يَلَصُي صخش ىلإ

 طوحألا وه اذه .هفلخ ايلصي الف يفلخ ايّلصت ال نأ هديب راشأو ضفر

 .ىلوألاو

 ,(1717)مقر ليللا نم هبتنا اذإ ءاعدلا باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(1/77)مقر .همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ‹«ملسمو



 AD ةبقارملا باب

 سنج يف مومأملا ةالص عم مامإلا ةالص ىَواَستَت نأ طرتشُي له : اناث
A) 

 نأ وأ «ةلفانلا يلصي نم فلخ ةضيرفلا يلصُي نأ ّحِصَي له : ىنعمب

 : اذه يف رظنن ؟ةضيرفلا يلصي نم فل ةلفانلا يلصُي

 ؛ اذهب سأب الف ةضيرف ىَّلصُي نم فلخ ًةلفان يَّلَّصُي يذلا ُناسنإلا اأ
 َتاذ رجفلا ةالص نم َلتَفنا ا لوسرلا نإف «كلذ ىلع ْتلد دق َةنّسلا نأل
 نأ امكعنم ام :لاقف ءايّلصُي مل نيِلُجَر دج وف « ىّنِمِب فيخلا ٍدجسم يف موي
 ايَلَص املأ ٌلمتحي - انلاحر يف انيلص هللا لوسر اي :الاق ؟موقلا يف ايلصت
 نم كلذ ريغل وأ «ةعامجلا ةالص ناكردي ال امهّنأ امهْئظل امهلاحر يف

 ايْلَصَف ةعاَمَج دجسم امتيتأ مث امُكلاحر يف امتيلص اذإ : : لاقف  بابسألا
 .«ةلفان امكل اهنإف «مهعم

 ا ا ا تاس (رارألا یا يأ «اهئإف»

 ۰ .ةلا
 يلصُي يذلا وه ٌمامإلاو ةلفانلا ىَلَصُي يذلا وه ٌمومأملا ناك اذإ اذإ

 ظ . ةنّسلا هذه هيلع تّلد امك «كلذب سأب الف ةضيرفلا

 يلصي ةعامجلا هاردأ مل هلزنم يف ىلع نميف باب «ةالصلا باتك .دوادوبأ هجرخأ )١(
 هدحو يلصي لجرلا ىف ءاج ام باب «ةالصلا باتك .يذمرتلاو .«(٥۷٥)مقر «مهعم

 باب «ةمامإلا باتك .يئاسنلاو ‹ حيحص نسح : :لاقو ,(19١5)مقر «ةعامجلا كردي مث
 دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(۸0۸)مقر «هدحو ىلص نمل ةعامجلا عم رجفلا ةداعإ

 )5/ 15١ ١5١١(.
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 .ةضيرفلا يلصُي ٌمومأملاو َةلفاّنلا يلصي ُمامإلا ناك اذإ : سكعلا اأ

 ةالص ُهتتاف دقو ناسنإلا لحد اذإ «َناضمر ماّيأ يف كلذل لاثم ةبَّرْفأو

 ءاشعلا َةّينب مهعم ٌلخدي لهف «حيوارتلا ةالص َنوُلَّصُي ساّنلا دجوو ءاشعلا

 ؟حيوارتلا يلصي مث هدحو ةضيرفلا يلصي وأ

 اسجل : لاق نم مهنمف < ءاملعلا نيب فالخ لحم اذه

 الص نورك نأ نكمي الو. «ىلغأ ةضيرفلا نال هةلفاثلا فاح لا

 . مامإلا ةالص نم ئلعأ مومأملا

 ةنسلا نأل ؛ ةلفاّثلا تفلخ ةضيرفلا ّيلصي نأ ّحِصَي لب :لاق نم مهنمو

 ّيبنلا عم يلصي ناك  هنع هللا يضر  لبج َنب ذاعم نأ يهو «كلذب ثدرو

 . ةالصلا كلت مهب يلّصْيف هموق ىلإ بهذي مث «ءاشعلا ةالص يي

 . ديم يبنلا هيلع زكني ملو «ةضيرف مهلو ةلفان هل يهف

 ؟ملعي ملوي ّئبنلا لعل : لئاق لاق ناف

 نأل ؛لالدتسالا مت دقف ملع دق ناك نإ :لوقن نأ كلذ نع ٌباوجلاف

 -مالسلاو ةالصلا هيلع _لوسّلا ىلإ ّيِكش دق  هنع هللا يضر - لبج نب ذاعم

 ٌلكب ربح ةا يلا َّنأ ملعأ هللاودهاَّظلاف «ءاشعلا ةالص لوطي هنوك يف

 . ةّصّقلا لكبو ةّبضقلا

 هموق ىلإ بهذي مث «هعم اذاعم َّنأ ْملْعَي مل ةَ هللا لوسر نأ َرّدُق اذإو

 ىفخي ال ءالعو ّلج هللا وهو «ملع دق ةي لوسرلا بر نإف «مهب يلصيو
 ىلع ٌلزنُي ملو ملع دق هللا ناك اذإو ءءامسلا يف الو ضرألا يف ٌءيش هيلع

 ىلع هدابع ٌرقي ر ال ىلاعت هللا نأل ؛هزاوج ىلع كلذ لد لمعلا اذهل راكنإ ِهّيبن
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 رات لك ىلع زی لالدتسالا مق نالطإ مهل عورشم ريغ ءيش

 نم فلخ ةضيرفلا ةالص ٌناسنإلا يلصي نأ زوجي هنأ حيحصلاف اذإ

 يف سايق عنملا ىلع ًالالدتسا َرِكَذ يذلا ٌسايقلاو «ةلفاّنلا ةالص يلصي

 ًناضمر ماَيَأ يف تين تيت اذإ نذإ .ربتعُي ال اًدساف اًحورطم ٌنوكيف صّنلا ةلباقُم

 ةالص ِةّينب مهعم لخداف ًءاشعلا ّلصت ملو حيوارّتلا ةالص نولصي ُنساَّنلاو

 نيتعكر لصف مامإلا ّمّلس اذإف «ةعكر لأ يف تلحخد دق تنك نإ مث «ءاشعلا

 ثالث مامإلا مّلس اذإ ّلصف ةيناثلا يف تلخد تنك ْنِإو «عبرألا تتل

 . تاعكر ثالث كيلع َيقبو «ةعكر مامإلا عم َتْيَلِص كنأل ؛ تاعكر

 ٌفالخ ةبهذم نأ عم  ىلاعت هللا همحر  ّدمحأ مامإلا ٌصوّصنم اذهو

 . زئاج اذه نأ اًيصخش وه هيلع َّصَن يذلا ۀصوصنَم نکل كلذ
 : نآلا صَل نذإ

 . زئاجف ةضيرف يلصي نم فلخ ةضيرف لص نم

 . فالخ اهيف ةلفان يلصي نم فلخ ةصيرف لص نم
 .اًدحاو ًالوق ٌرئاج ةضيرف يلصي نم فلخ ةلفان ئَلِص نم
 مامإلا ةالص قمت نأ طرتشُي له ؛ةالصلا سنج يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ءاذكهو ءرصع عم ٌرصعو ءرهظ عم كهظ : يأ ؟ةالصلا عون يف مومأملاو

 ؟ال مأ

 ىقى نأ ٌبجي :لاق نم ءاملعلا نمف «فالخ اضيأ اذه يف : ج

 نم فلخ َرصعلا ىَّلَصيو ءرهظلا ىَلَصُي نم فلخ َرِهّظلا يَلصَُف «ناتالّصلا

 ءاشعلا يلصيو «برغملا يلصُي نم فلخ برغملا يلصيو ءرصعلا يلصُي
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 ؛اذكهو «رجفلا يلصُي نم فلخ ٌرجفلا يلصيو «ءاشعلا يلصي نم فلخ
 . '' «هيلع اوفلتخت الف هب مَتْوُيِل ماَمإلا َلِعَج امّتإ» : لاق داهم ئبنلا نأل

 نم باخ دكا لح نأ رد «طرَتْسُي ال : لاق نم ِءاملعلا نمو

 NR E لا وا يوسا نق
 ةضيرفلا ّيلصي نأ زاج اذإو َرّثأتي ال لاحلا هذه يف مامتئالا نأل ؛ءاشعلا

 اذهو رضي ال مسالا فالتخا كلذكف «مكحلا فالتخا عم ةلفاّتلا فلخ

 الوب نأ نأ دعب هالا ةالصل ثرضح :لئاق لاق اذإف .ٌحصأ لوقلا

 زوالا يلب فيات + ريدر رو ن ی وا

 ؟ءاشعلا يلصي نم فلخ

 هين ٌمامإلاو ُرِهَظلا كن تنأ ءرهّظلا لصو مامإلا عم لحدا : هل لوقن

 لوق اًمأو «ئّون ام ْئرْما لكل امَّنِإو تالاب لامعألا امنإ» رضي الو ءاشعلا

 الف هانعم سيلف ««هيلع اوُفلَتْحَت الق هب َه موي مامإلا ليج امتإ» : لكي تيبنلا

 ةجس اذإو اوكف رک ذإف» :لاقف یو لصق هنأل «ةيثلا ىف هيلع اوفلتخت

 لوسرلا ٌمالكو «ةوقبست الو هوعبات :يأ ''”اوعقْراف عفر اذإو ءاودُجشاف

 _ .اًضعبهضعب ُرٌسفي كَ
 دَدَعلا يف ِناتالّصلا ِتقفّتا اذإ :رخآ تحب هيلع ٌعَرفي ٌثحبلا اذهو

 لاو خاو ددا .رصع فلخ رهظ ٌلثم ءاذه يف لاكشإ الف ةئيهلاو

 ء(1۸۹)مقر ءهب متؤيل مامإلا لعج امنإ باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱) -
 .(١١5)مقر «مامإلاب مومأملا مامتئا باب ءةالصلا باتك ءملسمو



 ( ظ ةبقارملا باب

 . هيف لاكشإ ال اذه «ةدحاو

 مامإلاو نيتعكر مومأملا ةالص تناك نأب «ناتالّصلا ٍتفلتخا اذإ نكل
 . سكعلاب وأ ءاًمبرأ مامإلاو اًنالث مومأملا وأ «سكعلاب وأ ءاعبرا

 لخد ٍلجر لثم «لاكشإ الف رثكأ مومأملا ةالص ثناك نإ :لوقنف

 الب ٌرصعلا ىلص هلا ركذ ةالّصلا تميقأ اّملو ا اضن جملا

 ( . رصعلا ةالص هيلع راص انهف «ءوضو
 RN ءرصعلا ةالص ِّينب مامإلا عم ْلحذا : لوقن

eهيف لاكشإ ال اذهو .  . 

 لخد ْنِإ :لوقن اذهف موُمأَملا ةالص نم ٌرثكأ مامإلا ةالص تناك اذإ اَمأ

 ةعكرلا يف لخد نإو «لاكشإ الف اهدعب امف ةيناثلا ةعكّرلا يف ٌمومأملا

 ءءاشعلا ىَلَصُي مامإلاو ثئج اذإ :لّمْتْلو «لاكشإلا يتأي ذئنيحف ىلوألا
 عماج دجسملاو ِتيبلا نم ناسنإلا يت أي . عمجلا ماَيأ يف اًريثك عقي اذهو

 مهدجو نكل «ءاشعلا ا مهدجو ءاج اذإف «كلذ هبشأ امو رطملل

 لص «برغملا ِةّينب مهعم لخدا :لوقن «نيتريخألا نيسكرلا يف وراعي
 . لاكشإ الو ٍةعكرب يتأت ُمامإلا مَّلس اذإو «نيتعكرلا

 «ةينثلا ةعكألا يف مهنكل ةرخآلا ءاشعلا نوُلَّصُي مهتدجوو تج اذإو

 تدز ام كّنأل ضي الو مامإلا عم ْمَّلَسو برغملا نب مهعم لخدا : : لوقن

 : لاكشإ هيف سانلا ضعب دنعو .هيف لاكشإ ال اضيأ اذه «تصقن الو

 يه يتلا ةعكرلا يف تسلج م ةيناثلا ةعكرلا يف هعم تلخد اذإ :لوقي

 . دهشّتلل ىلوألا يف تسلج ٌنوكتف «ىلوألا كل يهو «ةيناثلا مامإلل
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 يف رهظلا ةالص يف مامإلا عم َتْلَخَم اذإ تل ٌدضي ال اذه :لوقن

 الو هسفن اذه ؟ئلوألا كل يهو ِدَّشّتلل سجي فوّس مام الاف ةيناثلا ةعكرلا

 ءاشعلا ا مهندجوو ل دحسملا ىلإ تئج اذإ لاكشإلا امنا «لاكشإ

 يلصتس ٍذئنيح «ىلوألا ةعكرلا يف مهعم َتْلَخَدو ىلوألا ةعكرلا يف مهو

 ؟عنصت اذامف .ةعباّرلل ٌموقيس ٌمامإلاو مامإلا عم اثالث

 نِإو «عبرأ ال ّث : برغملاو اًعبرأ تيلص .ةعكر تدز هعم ٌثمق نإ

 ؟عنصت اذامف , مامإلا نع تفلخت تسلج

 أرقاو مامإلا ةفرافم وناف عمجت نأ ديرت تنك اذإو «سلجا :لوقن

 كّنأل ءءاشعلا ةالص نم ّيقب اميف مامإلا عم لحدا مث ءملسو تايحّتلا

 . هكردت نأ كمي

 هذه يف كَّنإف « عمجلا هل َقِحَي ال نّمِم وأ « عْمَّجلا يونت ال تنك اذإ امأ

 ةعكرلا لمك ىتح مامإلا رظنناو ِدّهشَّتلل نملجاف تئش ٠ نإ ءريخم لاحلا

 . مّلسو دهشتو دارفنالا وئاف تئش نإو هعم دو ديو

 نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ‹حجارلا لوقلا وه هانركذ يذلا اله

 ظ . هللا همحر  ةيميت

 برغملا يف ديزي نأ ٌنكمي ال ّناسنإلا َّنأل «ةرورّضلل انه دارفنالا ينو

 . اذهب سأب الو « ةّيعرش ةرورضل ٌُسولجلاف 2 ثالث ىلع

 يه ناكرألاو ءةالّصلا ناكرأ 'ةالّصلا ميو : هلوق يف لخدي اًّممو (

 .اهب الإ ٌموقت الو ءاهب الإ ةالصلا ٌحصتال يتلا ُةيلعفلا وأ ةّيلوقلا لامعألا

 يف ٍلوخّدلا دنع ٌناسنإلا َلوقي نأ :مارحإلا ةريبكت :كلذ نمف



 ٌداسنإلا ىس ولف «كلذب الإ ٌةالَّصلا َدقعنت نأ ٌنكمي ال «ربكأ هللا» : ةالّصلا

 ىلصو ةءارقلا يف عرشو يسن مث فصلا يف َفقوو ًءاج «مارحإلا ةريبكت
  دقعنت ال مارحإلا ةريبكت نأل ؛اًقالطإ ةدقعنم ريغو ةحيحص ريغ هتالصف

 . ىلإ َتْمق اَذِإ» :لاق ءيلصي فيك ُهَمّلع لجرل ةي ٌييبنلا لاق ءاهب الإ ةالّصلا
 ناكو ءريبكتلا نم ٌدبالف 2'”«ريبكف ةلبقلا لبفتسا مث .ءوصولا غبسأف ةالّصلا

 . كلذ ىلع اًموادم يَ ئبنلا

 حصت ال ٌنكر ةحتاقلا 4 َنإف :ةحتافلا ٌةءارق :ًاضيأ كلذ نمو
 اذهو ء[١۲ : لمزملا] ناقل نمر امأو قاف # : ىلاعت هلوقل ؛هب الإ ةالصلا

 وه اذه نأو #رّسيت ام :هلوق يف مهْبَملا اذه يب يبنلا نِّب دقو .رمأ

 . "”(باتكلا ةحتافبأ ا : الك لاقف «ةحتافلا
 : يأ "”«جاَدخ يه ٍنآْرَقلا مأب اهبف أ رقي مل ٌةَالَص ىَلَص ْنَم» :لاقو

 . ةحيحص ريغ ةدساف

 د .مومأملاو «مامإلا 0 لک ۳ نكر ةحتافلا ةءارقف
 هللا نثتسي مل اذإو ءاّئيش نئتست مل ٌةّماع كلذ يف ةدراولا صوصُنلا نل

 ىنثتسُم كانه ناك ول هنأ ؛ ؛ مومعلاب مكحلا بجاولا نإف اًئيش ةلوسرو ىلاعت

 «(۱١۲٦)مقر «مالسلا كيلع :لاقف در نم باب «ناذئتسالا باتك «يراخبلا هجرخأ )۱(

 م (۴۹۷)مقر .ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك .ملسمو

 ((757)مهقر «مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو بإب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(991)مقر «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك «ملسمو
 .("906)مقر «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (۳)
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 لکل ی بتکلا تی اترو : ىلاعت هللا لاق امك ءهلوسرو هللا هن
 | :لحنلا] عیش ۸٩[.

 نع ةحتافلا طوقس يف حيرص حيحص ٌثيدح ةي ّيبنلا نع دري ملو
 نأ «ةّيرهجلاو ةّيرسلا نيب قرفلا ّنكل «ةّيرْهَجلاو ةّيرّسلا يف ال «مومأملا

 كمامإ ةءارقل عمْستو ثكستو «ةحتافلا الإ اهيف أرقت ال ةّيرهجلا .

 الد ناكل نالا یر ع اهريخر ھالا ارداف ١

 ءاج اذإ هّنإف عكار ٌمامإلاو ناسنإلا ءاج اذإ ام كلذ نم ىنشتسُي هلأ ىلع

 نع ٌيراخبلا هجرخأ ام كلذ ليلدو «ةحتافلا ةءارق هنع طقست عكار مامإلاو

 عرساف .دجسملا يف عكار ي ٌيبنلاو لخد هنأ - هنع هللا يضر  ةركب يبأ

 هلك ثيبنلا مّلس اًملف < «ٌفَّصلا يف لحد مث «ٌفَّصلا يف لْخْدَي نأ لبق عكرَو

 : ةركب وبأ لاق 2! ؟فصلا ىلإ ىشم مث فصلا نود عكر يذلا مكُيأ» :لاق

 نأ ملع ةا يبنلا ّنأل ؛''”(دٌعَت الو اًصرح هللا كداز» : لاق !هللا لوسر ايانأ

 صرحلا وه فصلا ىلإ لصَي نأب لبق عوكرلاو ِهتعْرُسِل ةركبابأ عفد يذلا
 لثمل دعت ال : يآ «ذعت الو اًصْرح هللا كداز» :هل لاقف «ةعكرلا كاردإ ىلع

DING EAEمتيتأ اذإ :  

 . واف مكئاف امو ءاوأصف مُمكردأ امف ٠ نك تكا

 .دوادوبأو «(۷۸۳)مقر فصلا نود کد اذإ باب «ناذألا باتك ‹يراخبلا هجرخأ )١(

 .(184)مفر ‹فصلا نود عکری لجرلا باب «ةالصلا باتك

 ءملسمو «(۸٠۹)مقر «ةالصلا انتتاف لجرلا لوق باب «ناذألا باتك ؛يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(7١1)مقر «ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ باب ؛ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك



 | ةبقارملا باب

 مل ناك ولو ءاهكاردإل َعِرْسَأ يتلا ةعكرلا ءاضقب ةي ٌئيبنلا ةزمأي ملو

 نع نايا رخؤُي نأ ٌنكمي ال ل ّيبنلا نأل ' ا َرمأل اهكردي

 ناك اذإف <« غيلبّتلا ىلإ جيِتْحا ىتم م بب غّلبُملاو ءغّلَبُم هنأل ؛ةجاحلا تقو

 O N مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا

 عم اضيأ ٌليلعت كانهو .ةحتافلا هنع ولسا لاخلا هله يفو ءاهكردأ

 دق لاحلا هده يف ماقلاو E ىاياجلإ ةحتافلا نأ وهو ءليلدلا

 . هيف بجاولا ركذلا طَّقَس مايقلا طقس اذإف «مامإلا ٍةعَباَتُم لجأ نم طقس

 ريكي هّنإف عكار ٌمامإلاو ءاَج نم َّنأ ىلع نآلدي ٌليِلعَّتلاو ٌليلَّدلا راصف

 ةَ م يقرا ا .عكْرَي لب ءأرقي الو مئاق وهو مارحإلا ة ةريبكت

 . ىلوألا ةريبكتلا هيفكتو « جرح الف ركي مل نإو «لضفأ وهف
 سائلا ضعب هلعفي ام اًمأو «مئاق وهو ةحتافلا ٌناسنإلا أرقي نأ ُبجيو

 أرقي وهو مامإلا عم ٌموقي الو ُسلجي ٌهدجت «الثم ةينأثلا ةعكرلل مامإلا ماق اذإ

 ”رداق وهو موقي مث «ةحتافلا فصن لصي نأ ىلإ ُسلجي ٌةدجتف «ةحتاقلا

 : مايقلا ىلع
 ةحتافلا نأل ؛ةحيحص ريغ ةحتافلل كتءارق نإ : لجرلا اذهل لوقن

 اهضعب تأرق دقو مايقلا ىلع ٌرداق تنأو «مايقلا لاح يف أرقت نأ بجي

 . ةءارقلا هذه حصت الف «دعاق تنأو

 يف امأو «ةيناّثلاو ىلوألا ةعكرلا يف ٌةَّنُس وهف ةحتافلا ىلع داز ام اأ
 انامل وصعد SL زلال ينو :برتملا يونا لاونكإرلا
 (2 1 ة نإو «ةحتافلا ىلع نيتعكرلا دعب اميف راصتقالا ٌةَنُسلاف ءةَئُسِب سيلف
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 لصألا ّنكل ءهب سأب الف ةحتافلا ىلع اًدئاز اًئيش رهظلاو رصعلا يف اًنايحأ
 تناك نإ لوألا دّيشتلا دعب َنيِتَّللا نيتعكرلا يف ةحتافلا ىلع ٌراصتقالا

 .  .ةّئالث ثناك نإ ةئلَقلا ةعكرلا وأ «ةّيعابم
 ؛ لجو َّزع هلل اًميظعت ءانحنالا وهو «عوكرلا :ةالّصلا ِناكرأ نمو

 لجو رع هل اًميظعت يحن هللا يدي نيب فقاو كنا رضحتست كّنأل

 َّدع بولا هيف اومظَعَف عوكذرلا اَمأ» اا ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاق اذهلو

 .لعفلاب ميظعت عوكرلا نأل ؛ميظعلا بر ناحبس اولوق :يأ “لجو

 ةفاضإلاب ٍناميظعتلا عمتجيف «لوقلاب ٌميظعت «ميظعلا َيّبر ناحبس» : لوقو

 هلل الإ اذكه ينحنت ال كنأل ؛هلل بلقلا ٌميظعت وهو ّيلصألا ميظعتلا ىلإ

 : تاميظعت ةثالث عوكرلا يف عمتجيف «هل اًميظعت

 .بلقلا ميظعت ١

 ١ حراوجلا ٌميظعت- .

e ۳ 

 ناس ل : ناهللا واتا اط تعكر ا هو ق

 . كرهظ ينحت : ٌحراوجلاو «ميظعلا َيّبر

 هيتبكر نسم نم ُناسنإلا ْنكمتي ثيحب ءانحنالا عوكرلا يف ٌُبجاولاو

 نم َنّكمتت ىتح كرهظ َرِصَْت نأ نم َدبالف « عفني ال ُريسَيلا ءانحنالاف . هيديب

 مرحب عوكُرلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا باب ءةالصلا باتك لين هجرخأ (۱)

 .(۷۹٤)مقر
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e 

 هنم برقأ ملا عوكرلا ىلإ دوكي نأ بجاولا نإ :+ ضعب لاقو ظ

  . ere.رهظلا ٍرْضَم نم نبال هنأ مهملا

 ءابدؤدخُم ال رهظلا يوتْنُم ناسنإلا وكي نأ عوكرلا يف يغبني اًممو

 يتجرفم هيتبكر ىلع هيدي مضي نأو «هرهظل اًيذاَحَم هسأر نوكي نأو

 ءميظعلا ّيبر ناحبس لوقيو :هيبنج نع ِهْيَدضَع يفاجي نأو «عباصألا
 يل ُهِفْغا مهللا تس ر هللا كناحبس» :لوقيو اهرّركي

 "0و ةكئالملا بر ٌنسوُدُف حبسا :لوقيو 4

 لآ اهنا : لجو ّرع هللا لاق ءدوجّشلا :ةالصلا ناكرأ نمو

 هلك ىبنلا لاقو ء[۷۷ : جحلا] © مكر أودبعاو اود ساو وعر اوما :

 هفنأ ىلإ هديب َراشأو  ةهبجلا ىلع : مظعأ ةعبَس ىلع َدُجْسَن نأ ُتْرِمأ» -

 نكر هّنأل ؛هنم نبال ُدوجشلاف ««نیمدَقلا ئارطأو «نيتبكُرلاو ءنْيديلاو

a ةالّصلا متت ال 

 يف كّنأ ةمكحلا لّمأتو .«ىلغألا يّبر ناحبس» :هدوجس يف لوقيؤ

 دوجّسلا يفو «ميظعت ةئيه ةئيهلا َّنأل «ميظعلا ىر ناحبُس» : لوقت عوكرلا

 باتك «ملسمو .(۱۷٠۸)مقر «عوكرلا يف ءاعدلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا ا )01(

 .(٤۸٤)مقر «دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا

 .(۸۷٤)مقر «دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 ءملسمو )۸١١(« مقر «فنألا ىلع دوجسلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 .([170] ۳۹۰)مقر «دوجسلا ءاضعأ باب «ةالصلا باتك



 نيحلاصلا ضاير حرش

 . لوزن ٌةئيه ةئيهلا نأل «ىلعألا ىب ر ناحبسا : لوقت

 دج يقام لفسأ ىلإ_هجولا وهو هدسج يف ام ىلعأ لت ٌقاسنإلاف

 ءرحاو ناكم يف نسالفلاو هيجل نأ ووجكلا يف يرتد نيمدقلا وهو

 هنأ يأ ىلعألا بر ناحبسا : لوقت اذهلو ؛هيرّتلا نم نوكي ام ةياغاذهو

 لزنمف انآ اّمأ .لوزّنو لمس لك نع ٍءيش لك قوف وه يذلا ىلعألا يب

 يبر ناحبس» :لوقتف ءاهسادمو نيمدقلا لحم ىلإ يئاضعأ فرشأو يسأر

 :لوقتو «لاحلا ٌبسح رثكأ وأ اًنالث هللا ءاش ام اهربكت «ىلعألا
 سوق ٌحوُبَس١ :لوقتو «'«يل ْرِفَغا مُهللا لدمحبو انبر ّمُهللا كناحبس»
 نمو نيدلا رومأ نم تئش امب ِءاعدلا نم ُرْثكتو ''«حوُرلاو ةكيئالملا بر
 .ءاعُدلا يف اوذهتُجاف دوجشلا اَمأو» :لوقي ةي ّيبنلا نأل ؛اينذلا رومأ

 نوكي ام ُبَرْقأ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «"«ہکل باجتسُي نأ نمقف

 :ةّنجلا لاؤس نم «تئش امب ٍءاعدلا نم رثكأف «'*””(دجاس وهو بر نم ُدبعلا

 .خسار ٍناميإو ‹«حلاص لمعو عفان ملع لاؤسو ءرانلا نم ذُوَعَتلاو

 امو «ةراّيسو «حلاص دلو «ةحلاص ةأرماو «ليمج ِتيب لاؤسو .اذكهو

 لاق ءاينُدلا رومأ يف ولو ةدابع َءاعّدلا نأل ؛اينّدلاو ٍنيّدلا ريخ نم َتئش

 .(۳۹۳)مقرب هجيرخت مدقت (۱)

 .(۳۹۳)مقرب هجيرخت مدقت (۲)

 .(۳۹۲) ص هجيرخت مدقت )۳(

 )۳۲٥١(. ص هجيرخت مدقت )٤(



 ( ةقارملا باب

 دس( 4 9 حج

 ولو $ : لاقو ]°1 : رفاغ] 4 A نوعدأ مڪر َلاَقَو # : هللا

 .[ 5 :ةرقبلا] اعداد لاعبي برک ْنِإَف یک ىدابع کلاس

 رک ناو ءدوجّسلا ليطُت نأ يغبني ''”ةبيصعلا مايألا هذه يفو

 ءیطبتسن الو حلو ‹ نيدتعملا ديملاّطل يديأ ىلع هللا لخأي نأب ءاعدلا

 نم «ةثلاث وأ ةيناث وأ ةرم ٍلَّوأِب ةوعّدلا ٌبيِجُي ال دق ميكح هللا نأل ؟ ةباجإلا

 هناحبس  هللاو «ءاعد اودادزيف هللا ىلإ مهراقتفا ةَّدش سالا فرعي نأ لجأ

 ءاهتفرعم ىلإ لص نأ عيطتسن ال ةغلاب هتمكح «نيمكاحلا مكحأ - ىلاعتو

 . ءاعّذلا ةرثك نم هب انرمأ ام لعفن نأ انيلع نكلو

 مث ًالوأ هيتبكر ىلع دجسيو . عوكُولا نم عفّرلا دعب ٌناسنإلا ٌدجسيو

 نع ىهن ةي ئبنلا نأل 00 .هفنأو هتهبج مث ك

 ريعبلا كوو ںیعبلا كو كري الف مكُدَح أ َدَحَس اذإ) :لاقف كلذ

 ٌدجي ٌثكرب اذإ ريعبلا دهاش نم لك «دّهاشُم وه امك ًالَّوأ نيديلا ىلع نوكي

 وهن - مالسلاو ةالصلا هيلع - لويِضَوْلاَو .نيديلا مّدقت الف ٠ ءاهيدي ٌمّدَقت اهنأ

 ريغ رمأ  ةالصلا ىف امّيس الو  ناويحلاب مدآ ينب هّبشت نأل ؛ كلذ نع

 . هيف بوغرم

 )١( ةيناثلا جيلخلا برح مايأ ىلإ  ىلاعت هللا همحر  خيشلا ةليضف ريشي ١51١١ه.

 ((840)مقر ءهيدي لبق هيتبكر عضي فيك باب «ةالصلا باتك «دوادوبأ هجرخأ (؟)

 «يئاسنلاو .بيرغ :لاقو «(779)مقر «هنم رخآ باب «ةالصلا باتك «يذمرتلاو

 «(۹۱١٠)مقر «هدوجس يف ناسنإلا نم ضرألا ىلإ لصي ام لوأ باب «قيبطتلا باتك
 .(010)مقر عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هحكصو ۳۸١(« /۲)دنسملا يف ناو
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 انك اکا وب Te تاو 9“ : ىلاعت هللا 3 وقل

 کاب کک اب هز اتن لو © تیراتلآ م نكت لَا
 وب و رع ر ر

 REN NE ليَ نإ بلكحلا لٿمک ُمُلَتَُم هنو عبتاو ِضرالآ

 را ارایش ییا لک و ب : فارعألا] € تهل

 اَ ايدك يذلا يوقلا لسم سن امسا ُلِمْحت ٍراَمِحْلا لمك اولي م

 و ب كلَ كو يامل : كو ىبنلا لاقو ٠[. : .ةعمجلا] و

 لمك ُبطْحَي مامإلاو ٍةعمُجلا موي ملكتي يذلا» : ل لاقو «' '”(ِهئيَق يف

 . ''”0اًرافْسَأ لمحي رامحلا

 اًذيلوف تراقب IANA تدا
 اذإ الإ نيتبكرلا مّدق لب !هيدي مّدقيف ريعبلا كربي امك كربي نأ َيَلَصٌملا ىهت

 وأ ءجرح الف ٠ ؛ًالَّوأ نيتبكرلا لزب نأ هيلع ٌقشي ريبك لجرك ءرْذَع كانه ناك

 كلذ نا اهو هوذا هييكر وا

 عبت فنألاو «ةهبجلا :ةعبسلا ٍءاضعألا ىلع دوجسلا نوكي نأ ٌدبالو

 دجسن نأ انرمأ ٌةعبس هذهف . نيمدقلا فارطأو «ني نيتبكرلاو «نيقكلاو ءاهل

 ءاهجوزل ةأرملاو هتأرمال لجرلا ةبه باب «ةبهلا باتك 55 9 )۱(
 دعب ةبهلاو ةقدصلا يف عوجرلا ميرحت باب «تابهلا باتك ءملسمو 2غ(551؟1)مقر

 .(1577١)مقر «ضبقلا
 ىلإ ةراشإ ضيرمتلا ةغيصب بيغرتلا يف يرذنملا هركذو (770/1)دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 ةاكشملا رظنا .ديعس نب دلاجم دوجول هدانسإ ىنابلألا َفَّمضو )6065/١(. هفعض
 ۰ .(۱۳۹۷)مقر
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 لاو اھ اار انرمأ يذلا دالا ااا اع لری را لاق ابك ییا

 .دوجسلا عيمج - يف ةعبّسلا ءاضعألا ىلع دجشسنو .ةعاطو اًعمس :لوقنف

 نأ دبال لب ءءاضعألا هذه نم اًئيش عفرن نأ زوجي الف َنيدجاس انمد امف

 . نيدجاس انمد ام ءاضعألا هذه ىقبت

 نضعب ىلإ امهضعب ِهيمّدق مضي نأ ناسنإلل يغبني دوجّسلا لاح يفو

 . جري الو
 . ةعيبطلا ىلع هيلع يه ام ىلع ىقبتف «ءيش امهيف دري ملف ِناتبكرلا امأ

 ًاليلق امهمّدقت وأ «نيفتكلا : يأ «نيبكنملا وذح ىلع ٍنانوكتف ٍناديلا امأو

 ىلع ٌنوكت ىتح اهّدرت نأ : ىلوألا ةفصلا :ناتفص اهلف ءامهنيب دجست ىتح

 ءاذح ىلع نوكت ىتح ًاليلق اهمّدقت نأ :ةيناثلا ةفصلاو «فتكلا ءاذح

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسٌرلا نعاتدرو امهاتلك ءةهبجلا

 تنك اذإ الإ . كرهظ عفرت نأو «كيبنج نع ٌَكُْيَدَضَع يفاجت نأ يغبنيو

 را قول ال نقل ا ایم یب ل اج ىّذأتي نأ تفخو ٌتفَّصلا يف

 . هيلع ش م و ُملسملا ٌكوخأ اهب ىّذأتي لس ةنس لعفت نأ يغبني ال هنأل

 راک ENN o تن ارو

 ال اذهو «نوحطبنم مهنإ لوقت داكت ىتح «ًاليوط اًدادتما دوجسلا لاح

 . هيف ولعت نأو لرهظ عفرت نأ هّلسلا لب . ةعدب وهو «ةنّسلا فالح هنأ كلش

 ةَّسلا فالخ اهنأ امك ةوخإلا ضعب نم اهيلإ ثرشأ يتلا ةفّصلا هذهو

 ةهبجلا ىلع نوكي لاحلا هذه يف لّمحتلا نأل ؛ندبلل ميظع ٌقاهرإ اهيفف

 . دوجّسلا ةلاطإ نم رجضي ناسنإلا دجتو «فنألاو



CDمسا ميشا مس  

 دجسيادحأ متيأر اذإ يغبني اذهلف ؟ندبلا ٌبيذعتو ِةَنُِّسلا ةفلاخم اهيفف

 . ةّنُسِب سيل اذه :هل اولوقتو «ٌقحلا ىلإ هوُدشرت نأ ةّيفيكلا هذه ىلع
 لجو رع هلل اًعشاخ ناسنإلا ّنوكي نأ اضيأ دوجّسلا لاح يف يغبنيو

 یر ناحبُّس :لوقت فوس كّنأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا ولع اًرضحتسم

 دقتعن نحنو «لورّتو لمس لك نع- لجو رع ولعب هل اًهيزنت يأ «ىلعألا
 َكِيَر مس حبس 9“ : هللا لاق امك .هتاقولخم عيمج قوف هتاذب ٍلاع هللا نأب

 . رّصْخُي نأ نم ُرثكأ ةنّسلاو ٍنآرقلا يف هللا ولع تابثإو ء[١ : ىلعألا] € لَآ

 ءامسلا يفو «ّلجو رع هللا ىلإ ءامّسلا ىلإ هيدي عفري اعد اذإ ناسنإلاو
 نم ٍتايآ عبس يف هشرع ىلع ىوتا هنأ هللا ركذ دقو ءءيش لك قوف

 . العو لج شرعلا قوف هللاو «تاقولخملا ىلعأ شرَعلاو «نآرقلا

 ناكرأ يف نوكّشلاو ٌرارقتسالا : يأ ةنينأمطلا :ةالّصلا ٍناكرأ نمو ٠

 يفو «عوكؤلا دعب مايقلا يفو «عوكُرلا يفو «مايقلا يف ٌنئمطيف «ةالّصلا
 كلذو «ةالصلا ناكرأ ةّيقب يفو «نيتدجّسلا نيب سولجلا يفو .دوجّسلا

 . هللا يضر ةريره يبأ ِثيدح نم  ملسمو ٌيراخبلا  ناخيشلا جرخأ امل
 رف كي ٌئيبنلا ىلع َمَّلس مث «ىلصف دجسملا َلخدف َءاَج اجر َّنأ '"”هنع
 ةالص ّلصت مل : ينعي (لَصت مل كإف لصف عجزا» هوا

 هيلع ٌدرف لَك ّيبنلا ىلع مّلسف ًءاج ّمث «ىلصف ّلجَرلا عجرف .كئزجُت

 «ةداعإلاب هعوكر متي ال يذلا ةي يبنلا رمأ باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 «ةعكر لک یف ةحتافلا ةءارق بوجو باب . ةالصلا باتك «ملسمو «(۷۹۳)مقر

 .(۳۹۷)مقر
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 ؛ ىلوألا هتالصك نكلو ىّلصو عجرف ؛ٌلَصث مل َكّنإف َلَصَق عجزا : لاقو

 ' مل َكّنِإف لصف غجرا» : لاقو هيلع رف ءهيلع مّلسو هيب يبنلا ىلإ ءاج مث

 . ينْمّلعف اذه ريغ ٌنسحأ ال ٌقحلاب ٌكئعب يذلاو : لاقف (َلَصُت

 ىتح هدر لب «ةّرم ِلّرأل ُهَلعُ ملكي ّيبنلا نوک نم ٌةدئافلا يه هذهو

 ىتح «هيلإ اًقاَبْشُم «ملعلل افرشتم نوكي نأ لجأ نم ؛تاّرم ثالث ىلص

 مسقأ اذهلو ءءاملا لبقت ةسباي ضرأ ىلع لزانلا رطملاك نوكيو ملعلا َُيتأي

 نأ مولعملا نمو . همّلعي نأ ل ئيبنلا نم بلطو ادع ريع نسي هدا

 وه ناك اذإ .بولجملاو بولطملا نيب قرف ْنكل «هملعي فوس هِي ّيبنلا

 ( . هيلإ ىقلُي امل اظفحو اًكُّسمت َّدَشَأ راص ملعي نأ بلط يذلا

 كعب يذلاو» :لاقف .ّىحلاب هيي ّيبنلا ثعب يذلاب ُهَمَسَق ْلّمأتو

 و وسجل ٍلجأل «!هللاو» لاق امو «قَحلاب

 . ىح ةا يبنلا
 غبسأف ةالصلا ىلإ َتْمق اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا هل لاقف

 هللا : لق : يأ «ربكف ةلبقلا لبقتسا مث 1 .ًالماك اًءوضو أضوت : يأ «ءوضولا

 يا و ا مارح هيك وهو «ربكأ

 ال: ىأ «اعكار نئمطت ىتح کرا مث . ةحتتافلا ةدارق ا كيلا

 نم تعفر اذإ : يأ «اًمئاق نئمطت ىتح عفْرا مث 0 . رقتساو نئمطا لب ءعرست

 عوكرلا نوكي نأ د ب .عوكرلا يف تنك امك ّنئمطا عوكرلا

E AEEاًدجاس َنئَمطت ىَنَح دجسا منا . . نيبراقتم وأ ن » 

 نيب ةسلجلا هذهو ءاتلاج ٌنئمطت ىتح غزا مل ٠ ” ٌرقتستو نئمطت : : يأ
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 : لاق . يناثلا دوجسلا وه اذه «اًدجاس ّنئمطت ىتح ذجشا مث» . نيتدجسلا

 : مايقلا : ناكرألا هذه لعفا أ (اهلک كتالص يف كلذ لعفا مث

 ةدجّسلاو «نيتدجّسلا نيب سولجلاو ءَدوجّسلاو «هنم عفرلاو «عوكرلاو

 . ةالّصلا عيمج يف «ةيناّثلا

 مل كّنِإ» : لبق اميف هلوقو 2««نئمطت ىتح» :هلوق اذه نم دهاشلا

 . هل ةالص الف هتالص يف ٌنئمطي ال نم هنأ ىلع اذه ٌلدف «َلّصُن

 سولجلاو دوجّسلاو «عوكرلا دعب مايقلاو عوكرلا نيب اذه يف قرف الو
 اه ايالا هوا ايك يالا نب

 َبجاولا َرْكّذلا لوقي ام ردقب َنقتسي نأ ٌةنينأمّطلاو : ءاملعلا ضعب لاق

 دوجسلا يفو «ميظعلا يبر ناحبس» : لوقت ام ردقب عوكرلا يفف «نكرلا يف

 نيب سولجلا يفو ,«ىلعألا َيَبر ناحبس» لوقت سرد كلا

 ام ردقب كل .2يلرفغا برا : لوقت ام ردقب نيتدجسلا

 نأ ةّئسلا نم ٌرهظي يذلا نكلو .اذكهو ««دمحلا كلو انبر» :لوقت

 رنا لوغت نأ نادقمب الا درك نال كلذ قرف نأ ةنينامطلا

 ناحبس «ربكأ هللا : لاق اذإ َناسنإلا ّنأل ؛ رثأ اهل ٌرهظي ال عوكرلا يف «ميظعلا

 ؟ةنينأمّطلا نيأ «عفري مث «ميظعلا يب

 . ّنئمطُم لجرلا اذه : لاقي ثيحب رارقتسا نم بال هلأ رهاظلاف

 رع هللا يدي نيب ٌففقاو وه ! !ناطيّشلا هب بعلي فيك َمدآ نبال ابجعو

 هنأك مث «ءاعدلابو هيلع ءانثلابو همالكب هيلإ بقتيو هللا يجاني - لجو

 ؟اذامل «ةالصلا نم برهي هارتف «هل ٌقحال اًردع َّنأك «هتالص يف قوحلم
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 ول «كبطاخيو كيجاني اينّدلا كولم نم كلم يدي نيب تفقو ول تنأ

 الو ‹كيمدق ىلع ُفقت ءالهس كلذ تدجول ُهِمّلكت نيتعاَس هعم تيقب

 كمّلكي َكلملا اذه نأ حرفتو ؛ سولج ىلإو دوجس ىلإ عوكر نم لقت
 .كقلخ يذلا َكّبر يجانت تنأو فيكف «ةليوط ةدم كعم َسلج ولو

 !؟بورهلا اذهب رهتو هيجانت «كّدعأو .كّدمأو «كقزرو

 دك ىذلا وع نزلا مزاحلا لقاعلاو «ناسنإلل ودع ناطيشلا ركل

 ا ارد ودعا ودع ل ا و لاح هللا لاق امك ردع نالا

 .[1 : رطاف] © يعمل بصح نم اونوكَيل مرج وعدي
 يف هيلع ٌرهظت ةنينأمط هتالص يف ّنئمطي نأ ٍناسنإلا ىلع ُبجاولاف

 . اهلاوقأ كلذكو «ةالّصلا ٍلاعفأ عيمج

 ؟ةالّصلا مقي مل ْنَم مكح ام : ةلأسم

 ينعي «لامكلا هجو ىلع اهمقُي مل نم اّمأ :لوقن نأ كلذ نع باوجلا

 يذلا رجألا نم ٌمورحم اذه نإف «ةالّصلل ةلّمَكُملا ءايشألا ضعبب ّلخأ هلأ
 ناحبسا» ىلع رصتقا ول : ًالثمف «مثآب سيل هنكل «ةالّصلا لامكإب هل لصحي

 ةدايز نم ٌمورحم ُهّنكل ءاّيفاك ناكل ةنينأمطلا عم عوكرلا يف «ميظعلا َيّبر

 ظ . حيبسّتلا يف رجألا

 نع ٌدَتْرُم فاك اذهف «ةيلكلاب اهكرت هنأ ينعي ءٌلْصأ اهْمَقُي مل نم اًمأو

 ءايندلا يف َنيملسملا داَدِع نم جرخي للملا نا دي م مالسإلا

 «نوعرف عم رشح رشح هنأ كي يبنلا ربخأ «ةرخآلا يف نيرفاكلا دادِع يف نوكيو

 ..مهعم رشحت ةرفكلا سوؤر ِءالؤهو «فلخ نب أَو «نوراقو «ناماهو
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 رد

 ان داضلاو

 ءةالصلل ُةوعدي نأ رمألا يلو ىلع ٌُبجي ٌدترم ٌرفاك هنإف اينّذلا يف اّمأ

 ةدر لت لف اذإو «هللاب ذايعلاو ةّدر لتق هلتق ٌلصي مل ْنِإو ؛كاذف ىَّلص نإف

 ىّذَأتي ال ىتح اهيف سمر ةرفح هل َرْفُحو ءدلبلا نع اًديعب ةراّيس يف لمح
 فأ ول هل ةمرتح الف «هيدهاشتب ةباحصأو ةلهأ ىدا الو دحفازب سالا
 هيلع ىَلَصُن الو هنفکن الو بلت ال اذهلو ءاذكه ضرألا رهظ ىلع

 ا ا ا جام سددت الو
 ؟ةفطاع مأ ٌلُماَحَت مأ ٌفارُج اذهأ ؟مالكلا اذه ام : لئاق لاق اذإف
 ىضتقمب ُهلوقن انّنكلو «ةفطاع الو «ًالماحت الو ءافاّرج سيل :انلق

 هللا يضر ِهلوُسَر باحصأ مالكو هِي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك ةلالد

 د
 نإَف # : نيكرشملا نع ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاق دقف : هللا مالك اأ

 سيلف ؟نکی مل ْنإو 4 نيل نکو ركل اوتو ءولَصلأ اوما اوبا
 لك نأل ؛ةرفك مهف نيدلا يف انل اًناوخإ اونوكي مل اذإو «نيّدلا يفانل اًناوخإ

 ءانل خأ وهف مالسإلا نم جرخت ال اهّنكل ٍةيصعم َربكأ اًيصاع ناك ولو نمؤم

 را a SS اسر سو بج

 ُهلاَبقو و قوُسُف ملسملا تابس» :لاق وي ّيبنلا نأ ؛ةّلملا وتم جرخُي

 ةرئاد نم ٌجرخي الو ءانل ّمأ هيخأل لتاقُملا اذه نإف كلذ عمو ,©0«رْفك

 .(58) ص هجيرخت مدقت (۱)
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 ڪلا اَ ةولسّصلا اوماقأو أوبات نإ # : نيكرشملا يف هللا لاق اذإف

 اوسيلف ٍلامعألا هذهب هع اَذإ ۲۱١ :ةبوتلا] € نيل يف مكن
 .نارقلا نم اذه ءانل ةوخإب

 نب رباج نع هحيحص يف ٌملسم هاور ام ىلإ عمتساف :ةنّسلا نم امأ

 لرشلا نيبو ٍلجّلا نيب» :لاق لإ لوسرلا نأ - امهنع هللا يضر  هللادبع

 ٍلحاو َّلك نأو «قيرفتلاو ٌرييمتلا يضتقت ُةّيِْيَبلاو «'”«ةالصلا كرت رفكلاو

 راص اهكرت اذإف «ةالصلا كرت رفُكلاو كرشلا نيبو لُّجَّرلا نيب» ءرخآلا ُريغ
 ظ .اًرفاك وأ اكرشم راص «ملسم ريغ

 يلا نأ  هنع هللا يضر  بيصخخلا نب ةديرُب نع ٍننّسلا لأ اور امو

 ذهعلا .*'”«رفك دقف اهكرَت نمف ُةالَّصلا مهنيبو انتّيب يذلا ُدّهَعلا» : لاق ايب

 نمف «ةالّصلا مهنيبو اننيب يذلا لصافلا ء ىلا ی يأ راّمكلا نيبو اننيب يذلا

 ET «رفك دقف اهكرت

 )7١0(. ص هجيرخت مدقت 000

 .(۳۰۳) ص هجيرخت مدقت (۲)



 نيحلاصلا ضاير حرش
n CD 

 ! عوضوملا يف صن اذهو

 نب هللا دبع هلاق ام ىلإ عمتساف : مهنع هللا يضر ةباحصلا هلاق ام اأ

 باحصأ ناك» :هللا همحر لاق  نيروهشملا َنيعباتلا نم وهو  قيقش

 .“«ةالصلا َريغ كفك هك رت لامعألا نم اًئيش َنْوَرَي ال ةي دمحم

  هيوهار نب قاحسإ ةالصلا كرات رفك ىلع ةباحصلا عامجإ ّلقن دقو
 . ملعلا لهأ ضعبو «هللا همحر روهشملا ٌمامإلا

 - مهنم ىوتفلا لْهَأ - مهروهمج ناف فلاخ نم مهيف نأ رّدق اذإو

 . رفاك هّنإ نولوقي

 يضر ةباحّصلا مالكو كي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك نم ٌةلدأ هذه

 يف ظح ال» : هب كيهانو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو . مهنع هلا

 يذلاو «ليلقلاو ٌريثكلا يفنت «سنجلل ةيفان الو «ةالصلا كرت نمل مالسإلا .

 ةالصلا كرت نمف ْنْذِإ هرفك الإ وه ام مالسإلا يف ٌريثك الو ليلق ال هل ظح ال

eظ  

 : ةيورخأ ر ومأو ةيويندرومأ ةالصلا كرت ىلع بترتیو

 ( : ةيويندلا رومألا

 ىلع ٌبجاو اذهو هّلِتُق ًالإو ىّلص ْنِإف «ةالصلا ىلإ ىعدُي هلأ :ًالوأ
 اذإ ىلاعت هللا مهلأسي فوسف اذه يف اوطّرف اذإ مهو ءاّبوجو رومألا ةالو

 )١( ص. هجيرخت مدقت )7١5 (.



 ةبقارملا باب

 ر نإف «هيلإ ىعدُي هنإف مالسإلا نع درا ملم لك نأل ؛هيدي نيب اوفقو

 . لف الإو

 . "7(هولتقاف هنيد لّدب نم» : كي لوسرلا لاق

 هل حت الة ؛ارملاو «للياب ةقعلاف جر نإو «بطخ اذإ ورال:

 هلوقل ؛حيحص ريغ َدقعلا نأل «هللاب دايعلاو ةا اطيب وهو ءاهاظب نأ

 4ّ ولي مه داو ف ل نھ ال راک لآ ل هوم کد تاكو نوشی نَا : ىلاعت
 ٠١[. :ةنحتمملا]

 نم ٍدَحأ ىلع الو «هتاوخأ ىلع الو «هدالوأ ىلع هل ةيالو ال هلأ : ثلا

 ال هب ىتح ءاّدبأ ملْسُم ىلع اّيلو وکی نأ ٌنكمي ال رفاكلا َّنأل ؛سانلا

 | 0 . اهجّرزُ
 يلصي ال راص «تانب هل راصو ربو «جّوزت امدعب اذحاو انضرف ول

 . هتنب جوزي نأ ٌنكمي ال هنإف ؛ هللاب ذايعلاو

 ال مهو ٌثانب مهدنع ٌسانأ ٌدجوي «لكشُم اذه :لئاق لاق اذإ نكلو

 ؟لمعن فيك «نولصی

 نا نم دلا ىي ال ناك اإ لاخلا هذه لثم يف :لوقن

 اهتابصَح نم اًدحأ وأ اثم اهّمع وأ اهاخأ ٌلعجي جوزلا نإف ٍتانبلل حاكنلا
 ىتح اهيبأ نع ٌرسلاب هل ٌدقعي «ةيالولا بيتْرت بَسَح «برقألاف برقألا

 ةدترملاو دترملا مكح باب «نيدترملا ةباتتسا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(1۹۲۲)مقر ‹مهتباتتساو



 نيحلاصلا ضاير حرش کس

 ولو «َحصي الف ٌرفاك ٌدترم وهو اهل اهيبأ ٌدقع امأ ءحيحص ٍدقعب ةأرما جّوزتي

 . ءيشب سيلف ةّرم فل دقعي

 اجر :هلاثعو «هحاكن خسفنا هجاوز ءانثأ يف ةالصلا كرت ول :اًعبار

 : لوقن اننإف ءةالصلا كرت كلذ دعبو يّلصُي وهو يلصت يهو ةأرما جرت

 امهنيب انقّرَق اذإف «يلصي ىتح اًبوجو ةأرملا نيبو هنيب ٌقيرفتلا بجي

 ملسأ اذإ هنإف «ةّدعلا ءاهتنا لبق امأ ءاهيلإ مجري نأ کمي ال هنإف ُتَّدتعاو

 تلصفنا دقف ةّدعلا ت ٍتهننا اذإ ام « هتجوز يهف ىّلصو مالسإلا ىلإ حجرو

 يدو اار و
 نأ وااو ا ىل رباع ام لا م تيتا اهنإ لرش

 ةّنسلا ةلالدل ؛حجارلا وه لوقلا اذهو «دقع نودب سأب الف هيلإ عجرت
 دعب امأو ءاهل رايخ ال ملسأ اذإ ةّدعلا لبق اهنأ وه ديلا ةدئاف ّنكل «هيلع
 . عجرت مل ثءاش نإو «هيلإ ثعجر ثءاش نإ «ملسأ اذإٌرايخلا اهلف ةّدِعلا

 ناك ول هآلوتي نّمم دحأ ىلع هل ةيالو ال هنأ اضيأ كلذ نمو :اًسماخ

 ارا وكر ذل لا یک و ةرالولا طرق ىمانأل كلن
 هنإف هتتبا تناك ول ىتح ءاّدبأ ّنيملسملا هللا دابع نم ٍدحأ ىلع الو ةالصلا

 . اهيلع ةيالو هل سيل هنأل ؛اهجّوزي ال

 هيلع ىلصت لو نفكي لر سعت ال هنأ [ضيأ كلذ: نمو اداس

 اهيف نسر ةرفح هل ُرفحّيو بلا ىلإ هب حري امنإو ؛نيملسملا عم نفدُيالو
 ظ . ةمرح هل سيل هنأل ؛اًربق ال اًسمر



 ] ةبقارملا باب

 ُهلّسْغُي نأ ىَّلَصُي ال هنأ فرعی وهو ٌنصخش هدنع تومي ٍدحأل لحي الو
 اع كلا نوكي .هنأل «هيلع.نولصي نيملسملل اق را هك وأ
 ج يقع مالسلاو ةالصلا هيلع  هّيبنل لاق ىلاعت هللا نإف «نيملسملل
 رحأ لع لصن الو # :لاق «مالسإلا نورهظي مهنكل رافك مهو «نيقفانملا
 نأ ىلع اذه دف ,[4 :ةبونلا] هلك ب | هور لع مك الو ادبأ تا م منم

 . نفدلا دعب ربقلا ىلع مايقلا نمو ر ا

 ورفع ent  :ىلاعت هللا لاقو

 کک یک ےک ےک م دعب أري يف يلؤأ اڪ ڙو نيڪرَٽملل

 ٠ 6117 :ةبوتلا] € ميلا

 يع والملل مافية الصا كلب مثلا لجرلا نع سانا عب لاسر

 ؟ال وأ يَلصُي وه له لاش تْنَأو هتوَم دعب

 هل وعدت نأ تدرأ اذإ َكنإف لصأ ىلع اًينبم ّكشلا اذه ناك اذإ : نوف

 نم ٌملْسِت اذهبو ُهدّيقتف «همحراو هل رفغاف اًئمؤم ناك ْنِإ مُهّللا» : لوقت

 هرج

 : اهنمف ةالصلا كرت ىلع ٌةَبّبرتملا ُةّيورخألارومألا اًمأو
 .ٌدشأ وأ رفاكلا ُِبَّذَعُي امك «هربق يف ٌجئادلا باذعلا-١
 :فلخ نب باو نوراقو تاماهو وعرف عم ةمايقلا مري شخ هنأ ۲

 . نيدبآلا دبأ اهيف دلخُيف رانلا لخدي هنأ ۳

 اوُأدتساو ءةلملا نع اج رخ اًرفك رفكي ال هنأ ىلإ ءاملعلا ها

 : ةسمخ ٍلاوحأ نع جرخت ال صوصنلا هذه ّنكلو «صوصنلا ضعبب



 نيحلاصلا ضاير حرش س

 ١ مهضعب لوق ّلثم «ةلأسملا هذه ىلع ًالصأ ةلالد اهيف سيل هلأ امِإ- :

 نمل كلذ ود ام رفغيو وب كرد نأ رفعي ال هلأ نإ # : هللا لوق هضراعي اذه نإ

 .ةالصلا كرات هتلمج نمو ء[۸٤ :ءاسنلا] اك

 هنأ ملسم هاور يذلا رباج ِثيدح رهاظ يف ةالصلا كرات َّنِإ :لوقنف

 َتيَءرْفأ ## : هللا لاق دقو «هاوهل م هنكل «منّصلل ٌدجسي ال ناك ْنِإو كرشُم

 .[77" : ةيثاجلا] # راع لع أ ُهَلَصأَو هوه مهل دنا نم

 نإف «ةئيشّملا تحت كرشلا نود ام َّنأ ةيآلا موهفم نأ ضرف ىلع مث

 ناك اذإو «رفاك ةالّصلا كرات نأ ىلع َةَلاَدلا ثيداحألاب صح موهفملا اذه

 ىلع لد امب هّمومع ُصّصخي - موهفملا نم ةلالد ىوقأ وهو - قوطنملا
 ظ ؟موهفملاب َكّلاب امف ءصيصختتلا

 َعَدَي نأ هب َفصَّنا نمل ٌنكمي ال امب ِةدّيَفُم ثيداحأب اولدتسا وأ - ١
 هللا الإ هلإ ال لاق ْنَم رانلا ىلع مرح دق هللا نإ» : كي ّيبنلا لوق لثم .ةالّصلا

 ناب اًعنم عنمت «هللا ةجو كلذب يغتبي» :هلوق نإف “هللا هجو كلذب يغتبي

 هللا هجو كلذب يختبي « هللا الإ هلإ ال لاق ْنَم َّنأل ؛ةالصلا ناسنإلا َعَدَي نأ

 . هللا هجو وهو هيغتبي امل المع لمعي نأ بالف

 اذهف .ةالصلا وه - لجو رع هللا اضر هب لّصْحَي لمع ٌمظعأو
 عنتمي ٍديِقب ُديَقُم هّنأل ؛ رفكي ال ةالصلا كرات نأ ىلع ليلد هيف سيل ثيدحلا

 . ةالّصلا ٌناسنإلا َعَدَي نأ عانتمالا ةياغ هعم

 .(575)مقر «تويبلا يف دجاسملا باب ءةالصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 ةبقارملا باب

 يذلا ةفيذح ِثيدح ثم ؛ةالّصلا كرت نم اهيف رعي ٍلاحب يقم قم وأ ٠7

 O انوا رغب مولا يف نخلا لها ضعب هج رخأ

 الإ هنم ٍءيش نع ملعي ال راصو “٠ ”'هالسإلا ساردنا ٍتقو يف اذهو هللا

 ملعلا مدعب َنوروُذْعَم مهنأل ؛راّلا نم مهيجنت اهنإف هللا الإ هلإ ال لوق

 نع نوديعب ةيداب يف اًموق نأ ول ءاذهب لوقن نحنو «مالسإلا ضئارفب

 «هللا الإ هلإ ال» الإ مالسإلا نم نومهفي ال ءملعلا نع نوديعبو ءندملا

 . اًراَّمك اوسيلف كلذ ىلع اوتامو
 هقفلا لوصأ ٍدعاوق نم ثيداحألا هذهو «ةئاع ثيداحأب اوُلدتساو - ٤

 هلإ ال لاق ْنَم َّنأ ىلع ٌةَلاَدلا ةماعلا ٌثيداحألاف ,ّصاخلاب ُصَّصَخُي ًماعلا نأ
 ةصوصخم وأ ةدّيقم هذه :لوقن كلذ هبشأ امو «ةّنجلا يف وهف هللا الإ

 ظ . ةالصلا كرات رفك ٍثيداحأب

 سرڈی» : دلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع ثيدحلا صن )١(

 كشن الو ةالص الو مايص ام ىردي ال ىتح «بوثلا يشو سراقب امك مالسرلا

 هنم ضرألا يف ىقبي الف ةليل يف لجو َّزع هللا باتك ىلع يرسيلو .ةقدص الو

 انءابآ انكردأ :نولوقي ءزوجعلاو ءريبكلا خيشلا : سانلا نم فئاوط ىقبتو «ةيآ

 ال مهنع ينغت ام ؛ةلص هل لاقف .اهلوقن نحنف هللا الإ هلإ ال :ةملكلا هذه ىلع

 .ةقدص الو .كسن الو «مايص الو ءةالص ام نوردي ال مهو هللا الإ هلإ

 مث ءةفيذح هنع ضرعي كلذ ّلك .اًثالث هيلع اهّدر مث ..ةفيذح هنع ضرعأف
 ءهجام نبا هجرخأ «اًثالث . .رانلا نم مهيجنت !ةلص اي :لاقف ةثلاثلا هيلع لبقأ
 ء(٤/۷۳٤) كردتسملا يف مكاحلاو «(5049)مقر «ملعلاو نآرقلا باهذ باب

 .تاقث هلاجر حيحص ذانسإ اذه )۲٥٤/۳(: حيحص :لاقو



 )ر
 نيحلاصلا ضاير حرش

 ةلاذلا ةحيحتلا يذاع الا م واَّقت ال ةفيعض ثيداحأب | وُلدتسا وه

 ُمواقت الو ٌضراعت ال يهف ءاهضراَحُت نأ نع اضف «ةالّصلا كرات رفك ىلع

 ظ . ةالصلا كرات رفك ىلع ةلادلا ثيداحألا

 ال ةالصلا كرات نأ ىلع ليلّدلا ةماقإ هل نسيتي مل امل مهضعب نإ مث

 كرت رفكلاو كرشلا نيبو لّجَرلا نيب» ل هلوق لمحي هّنإ :لاق ُرفكي

 نبا لوق ىنعمب ُنوكيف ءرغْصألا كرشلاو رغصألا رفكلا ىلع ؛""”«ةالصلا
 نأ انل ٌبجوي يذلا ام :لاقيف «رفك نود دك" : امهنع هلل يضر سابع
 وهذ نضر اعمل هجرت كو ا اذإ نقلا نأ كلذ ىلع ثيدحلا لمحن

 . ربكألا ٌئقيقحلا ُرْفكلا

 رفكلا نيبو لجرلا نيب» :مالسلاو ةالّصلا هيلع لوسرلا لاق دقو فيك
 نينيابتملا نأ يضتقت ةنيبلاو «نْيَب» ًالصاف اًدح انه لعجف ««كرشلاو

 . ربكألا ٌرفكلا رفكلاب دارُملا نأو «ضعب نع امهضعب ٍنالصفنم

 الو اهل َضِراَعُم ال ًةبجوُم ةالّصلا كرات رفكب ٍلوقلا ُةَلدأ ٌنوكت ٍذئنيحو

 كي هلوسر ُةّنسو هللا باتك َّلد اذإ نمؤملا دبعلا ىلع ٌبجاولاو ءاهل َمواقم
 ٌعّرْسُملا لب «نيعّرشمب انسل نحن انّنأل ؛هب لوقي نأ ماكحألا نم مكح ىلع
 «هاضتقمب ٌمكحنو هب ذخأن ؛ عرّشلا وهف لي هلوسر هلاقو ىلاعت هلاق ام هللا

 . عرشلا هيلع َّلد امب ذخأن نأ َدبالف ءاهفلاخ مأ انءاوهأ ّقفاو ٌءاوس هب ٌنمؤنو

 )5١0(. ص 556 مدقت (۱)
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 > دصقلا نسح هيلع لماحلا ناك اذإ ة ٍةَمألا نيب عقي ٍفالخ ّلك نأ ملعاو

 هنأل :لّلَضُي الو هيلع مالي ال هبحاص نإف .«يّرحتلا يف دهجلا لذب عم

 دهتجاف مِكاَحلا مكَح اذإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاق دقو ا

 E رج هلف أطخأ هت دهتُجاف مكَح اذإو ءِنارْجأ ُهَلَق َباَصأ مث ؛

 yr يسمو

 . هدنع ليلّدلا

 ظ . مالي يذلا وه اذهف هيلع ةَّجحلا مايق دعب رصأو دناع نم اّمأ

 هنأو «ةالصلاب ٍنواههَّتلا نم اَلا رذحلا ُبجي هلأ ُفرعن ريرقتلا اذهبو

 نأ هللا َّلَعَل دعو ةديزعب هح نأ اهنا راب اًضخش یار نم قلغ تحب

 0 . اريثك اًريخ كلذب َلانيف هدي ىلعُهّيدهي
 : «ةاكزلا ءاتيإ : هلوقو

 یتآو «ءءاَج ىنعمب ىتأو .ءيجَم ىنعمب نايتإو «ءاطعإ ىنعمب ءاتيإ

 . ىطعأ ىنعمب

 ءاهاّيإ اوّطْعُي نأ هناحبس هللا َنّبَع نمل اهءاطعإ ينعي ةاكزلا ًءاتيإف
 هَسفن رهطي يكزملا نأل ؛ءامّنلاو ةراهطلا وهو «ءاكّرلا نم ةذوخأم ةاكزلاو
 ا دص ميو نِ دخل : ىلاعت هللا لاق «ةاكزلاب هلام ٠ يّمنيو ‹لخبلا نم

 )وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب «ماصتعالا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب «ةيضقألا باتك «ملسمو «(۲٠۷۳)مقر ءأطخأ

 .(57١91١)مقر ءأطخأ وأ باصأف
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 .[١٠؟ : ةبوتلا] اب مورو مهره
 ةفئاطل صوصخم لام نم اعرش ٌدّدَقُم ٌبيصَن :اهفيرعت ةاكزلاو

 . ةصوصخم
 .نارقلا 0 7 e الكلاو ةالصلا ةنّيعم ةنّيعم لاومأ لب < بالا لك سلو الا مة بيست
 ی ل ال هيفا ف لالا نع اجالا هذه ا سلو

 هيلع لوسترلا اهنّيب

 . طورش

 رهط «مالسإلا ٍناكرأ نم انكر ٌناسنإلا اهب يدوي طيسب ٌءزج ةاكزلاو

 امك ءاياطخلا نم هباتك تاحفص اهب ُرُهَطُيو «ةليذّرلاو لخبلا نم ُهَسْفن اهب

 "لا ٌءاملا ءىفطُي امك ةئيطخلا غىفطُت ُةَتَدَّصلا» : هل ئبنلا لاق

 مهرد نم لضفأ كتاكز يف هجرخت ٌمهْرِدف «ةاكّزلا ٍتاقدَّصلا ٌلضفأو

 ىلإ ت بوقت امو : يسدقلا A ىلاعت هللا نآل ؛اًعٌوطت هجرخت

 ةضورفم ةالص نم ٌةْعكرو .''”(هيلع هتضّرتْفا امم ىلإ ّبَحأ ٍءيشب يدبع

 . عّوطتلا نم لضفأ ضئارفلاف « عّروطت ةالص نم ةعكر نم لضفأ
 يكزملا َّنأل ؛قلَحلا ىلإ ناسحإلا اهيفو ءاياطخلا ٌريفَكت ةاكزلا يفف

 نولخدي نيذلا نينسحملا دادع يف لخديف ةاكّزلا هيلإ عوفدملا ىلإ نسحي

 )١( «ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ رقم)۲٦۱١(«

 مامإلاو .(۳۹۷۳)مقر «ةنتفلا يف ناسللا فك باب «نتفلا باتك ءهجام نباو

 دمحأ )١18/5( حيحص نسح :يذمرتلا لاقو .
 .(10:07)مقر «عضاوتلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
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 4 تحمل بم هلا 0 كو : ىلاعت هللا لاق امك «هللا ةّبحم يف

 ١96[. :ةرقبلا]

 ءاينغألا مهاطعأ اذإ َءارَّقفلا أل ؛ساّنلا نيب ُفيلأت :اًضيأ ةاكزلا ىفو

 مهعنم اذإ اّمأ ءءاينغألا ىلع ٍدقحلا نم مهسوُمُت يف ام بهذ «ةاكزلا نم

 يي عسا E A ع يو

 دق اذ[ ةيقفلا نال ؟طّلمَتلا نع ءارقفلل ءانغإ ايا ةاكزلا يفو

 0و و ا

 ئطعُي ال ناك اذإف ءبرشيو ّلكأي نأ ّدبال «شيعي نأ َّدبال هنأل ؛لاومألا

 ةقرّسلاب سانلا ىلع طّلستي نأ مو

 . كلذ ريغو بهنلاو

 يف درو دق هنإف ءءامّسلا نم تاريخلل ٌبلج : اًضيأ ةاكزلا يفو

 . "”«ءامّسلا نم َّرطَقلا اوُعنُم الإ مهلاومأ ةاكز موق َمَنَمام» : ثيدحلا
 ءامّسلا نم تاكرب مهل هللا لزنأ مهلاومأ ةاكز ُاَّنلا ىدا اذإف

 يشاوملا عبشو ضرألا تابنو رطملا لوزن اذه يف لصَحو «ضرألاو
 حلاصملا نم كلذ ُريغو ءءامسلا نم لزني يذلا ءاملا اذهب ساّنلا ٌىَقَّسو
 ,ةريتكلا

 يف مكاحلاو «(5019)مقر «تابوقعلا باب «نتفلا باتك «هجام نبا هجرخأ )١(
 كا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو ء(٤/١٤٥) كردتسملا
 .هب لمعلا حلاص ثيدح اذه :(7؟57 /7)دئاوزلا يف يريصوبلا لاقو . 50

 .(١١٠)مقر ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنّسحو
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 ٍفانصأ نم ّنأل ؛هللا ليبس يف َنيدهاجملل ٌةناعإ :اًضيأ ةاكزلا ىفو

 . اليس فو : هللا لاق امك ؛ هللا ليبس يف داهجلا ةاكزلا

 رش نأ هل روحي ناسالا نإ ؛قرلا نم يتيقرلا ريرحت ةاكزلا يفو

 ٠ .(ياقرلأ ينو :لاق هللانأل ؛ هغي ةاكزلا نم اًكولمم اًدبع
 مكإرتب يلثبا ٍناسنإ نم مك . نويدلا نم ممذلا كف : اًضيأ ةاكزلا يفو

 هتمذل ٌكاكف «ريثك ٌريخ اذه يف لصحيف ءةاكزلا نم هنع ىّدؤتف هيلع نويدلا .

 . حلا هل نمل ّقَحَذَرَو
 عيضيف «لبّسلا مهب عطقنت نيذلا نيرفاسُملا ةناعإ :ًاضيأ ةاكزلا يفو

 ام ةاكزلا نم ىطعُي اذهف «هدلب ىلإ هلّصَوُي ام دجي الو هعم هب ىتأ يذلا هلام

 . هدلب يف اينغ ناك ولو هدب ىلإ هلصوُ
 ناكرأ نم انكر ثراص اذهلو «ةريثك َحلاَصَم اهيف ةاكزلا نأ ٌمهملا

 . مالسولا

 دک اک دكت له اھ داال رام ول اعنف: ااو

 ؟ال وأ ةالّصلاب ٍنواهّتلاب

 - ةريره يبأ نع ٌملسم هاور ام كلذ ليلدو ءرّفكي ال هلأ ٌحيَحَّصلاو

 يدوي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام» : لاق وي ّيبنلا نأ  هنع هللا يضر

 يف اهيلع يخاف ران نم ځئافص هل حف ةءابقلاٌموي ناك اذإاإ هّقح اهنم ظ
 ناك موي يف ْتديعأ ْتَدَرَب املك «هڙهظو ةنيبجو ُهبَْج اهب ئويف ' متهج ران

 ىلإ اَنِإ :هليبس ىريف دابعلا نب ىضقُي ىتح «ةنس فلا َنيسمخ ةرادقم
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 ول هنأل :رفكي ال هلأ ىلع دب ٌثيدحلا اذه نإف "«رانلا ىلإ اًمإو ءةتحلا

 مث» :لوقي ثيدحلاو «ةّنجلا ىلإ ليبّس هل نكي مل ةاكزلا كرتب اًرفاك ناك
 . رآَنلا ىلإ امو ةنجلا ىلإ اّمإ : هليبَس ىرُي

 : لاق «ةاكزلاب ّلخب اذإ ركي ِهّنأ ةياور هللا همحر - دمحأ مامإلا نعو

 . ُتيَبلا طَقَس ِتْيَبلا ناكرأ دم تافاذإو «مالْسإلا ٍناكرأ نم ٌنكر اهنأل

 _ هللاب ذايعلاو - ميظع رطخ ىلع هلأ الإ DE هنأ حيحصلا ّنكلو

 ظ ٠ .ديدشلا ديعولا اذه هيفو

 ظ اهنم لب ءةاكز اهيف اهلك تسيل لاومألا ّنأل :ةيوكّرلا لاومألا ىف ةلأسم

 : رومأ يف ٌةبجاو ةاكزلاف هيف ةاكز ال ام اهنمو ةاكزنا هيف ام

 ءاوس ءاناك لاح يأ ىلع امهيف ةاكزلا ٌبجتف :ةّضفلاو ٌبهذلا :ًالَوأ
 وأ .ةّضفلاو بهذلا نم مطلاك ارب وا رينانّدلاو مهارّدلاك دوق تناك

 دلارو هالا وهو بندا ف قلو غ وأ رات وأ قبلت الخ

 . ةلماك ةنس ةَّدمل باصُنلا غلبي نأ طرشب ْنكل «لاح ّلك ىلع ةاكزلا هيف
 ةّضِلا نم باصُنلاو ارج نوتامثو ةسمخ :بهذلا نم تاصنلاو

 نوعستو هيو ةئام سمخ يهو ادرس لاو لوستو ةتس

 .(090)اًمارج

 ةمتسا اذإف «باصألا َكَلَمرادقملا اذه ٍةَّضفلا وأ بهذلا نم هدنع نمف
 . هيف ةاكز الف ّصقن إو «ةاكزلا هيفف ةنّسلا مامت ىلإ كلذ

 :(941/)مقر «ةاكزلا عنام مثإ باب ءةاكزلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
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 ةئام سمح هدنع ناك وأ «هيلع ةاكز الف اًمارج َنونامث هدنع ناك ول

 هيلع ةاكز الف ةضفلا نم (245) اًمارج ّنوعستو

 ؟ال وأ ةضفلاب بهذلا باصن لَمْكُي له : ءاملعلا فلتخاو

 ءةضفلا نم باصن فصنو بهّذلا نم باصن َفصن كلم ول ينعي

 ؟ال وأ ةاكزلا اهيلع ُبجتنف اًباصن كلم هنإ لوقنو ضعبب اهّضعب ٌلِمْكُي لهف
 لكف «بهذلا نم ًةّضفلا الو ءةّضفلا نم بهّذلا لمكي ال هنأ ٌحيَحَّصلا

 ربا نم ٌَريعشلا وأ «ريعشلا نم ربل لمكي ال هَّنأ امك «هسفنب ٌّلقتسم دحاو

 دنع ناک راف بجلال 2 ا علا لمكُي ال كلذكف

 ةاكز الف «ةضفلا نم باصن ُفصنو «بهذلا نم باصن ٌفصن ناسنإلا

 ةلمعلا يهو ؛ةّضفلاو بهذلا ىَرْجَم ىرَج ام ٍةَّضفلاو بهذلاب حليو

 اًباصن ثغلب اذإ ةاكزلا اهيف هذه َّنإف «هريغ وأ ساحُت وأ ٍِقرَو نم «ةّيدقنلا

 ..ةاكزالف غلبت مل ناف ءةّضفلاب وأ بهذلاب «نيدقنلا ِدحأب

 ال اهنكل .ةّيقرولا تالايّرلا نم ةئامّتالث ناسنإلا دنع ناك اذإ :ًالثمف

 . ةضفلاب ٌةطوبرم هذه نأل « هيلع ةاكز الف «ةّضفلا نم اًباصن غلبت

 ناجْرَملاو ؤلؤللا ّلثم «ةّضفلاو بهذلا ريغ نم ٌهنيِمَّتلا رهاوجلا امأو

 es .ههّبشو ساملألاك ‹ىرخألا نداعملاو

 نم ةاكزلا هيفف ةراجتلل ٌهَدَعأ امف «ةراجّتلل ُهَّدَعَأ ام الإ ءاهنم ناسنإلا

 ( اا ب اا ا اکو

 رقبلاو لبإلا يهو «ماعنألا ةميهب : ةاكزلا هيف بجت امم يناثلا فنصلا
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 لبإلا يف باصن لقأو ءاًباصن غلبت نأ طرشب نكل «ةاكزلا اهيفف «منغلاو

 . نوعبرأ منغلا يف باصن لقأو «نوثالت رقبلا يف باصن َّلَقْأَو «سمخ

 دار امف «باضتلا تقلع اذإ لاومألا نم اهريخك تل ةميهلاو

 . ةبترم يه لب ال «هباسحبف
 نرو یادو اب خابت ںیہ اضيأ 2 منعلا نع نينبرأ یھ

 . ناتاش اهيف نوکیف (۱۲۱)

 يرشعو ام ىإ نحب نمف ؛ةاكز بف سيل نیاصلا نم , ام صقولاف

 نيتئام ىلإ نيرشعو ىدحإو ةئام نمو .ةدحاو ًةاش الإ اهيف سيل اهلك
 0 : ةئامثالث يفو «هايش ثالث (١١7)ةدحاوو نيتئام يفو .ناتاش

 .هايش عبرأ :ةئامعيرأ يو «ءايش ثالث َنيعستو عستو ةلامثالل يقو «هايش

 لك ىلع منخلا نم اهتاكز ّلقأف ّنيرشعو عبرأ نم :لبإلا كلذكو

 اهنكل «لبإلا نم اهئاكز قوف امف َنيرشعو سمخلا نمو ءٌةاَش سمخ
e 

 «باِصُنلا غلبت نأ اهيف ةاكزلا بوو طرتشُ , ماعنألا ةو

 ةنسلا امإ ا الو ٌربلا يف ىعرت يتلا ةيعارلا ةهئاتلاو ‹ ةمئاس نوكت

 .ةنسلا َرثكأ اّمإو اهّلك .

 .ةاكز اهيفف ةنَسلا لك ىعرتو حرست ةاش َنوُعَبْرأ ناسنإلا دنع ناك اذإف

 ءرهشأ ةعبس اهلثمو «ةاكزلا اهيفف رشا ةينامث ىعْرَتو رست ثناك اذإو
 تناك اذإو «ةاكز اهيف سيلف فلعت رهشأ َةَّسو ىعرت رهشأ ةَّدس تناك اذإو

 فلعت تناك اذإو ایر ای یو تاب يدا يندر ونا بع
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 اا لااا هاو ر نأ طة ار اهق سلف سلا زك
 . اهّرثكأ

 ةيمّشللاهيقبب سيلو ًالثم منغلا يفاًرجاَتُم ناسنإلا ناكاذإ نكلو
 هيلع اذهف «حبرلا ُبلطي اًدغ اهُعيبيو مويلا ةميهبلا يرتشي امّنإو .لسنلاو
 ضورع َّنأل ؛ةضفلا يف اًباصن تغلب اذإ ةدحاو الإ هدنع ْنكي مل ولو «ةاكزلا

 ا ها تا ا لك ةاكرلا ايش ةراعتلا

 ناغرا رها از ع ا لاقل

 ءرامثو بوُبُح نم ضرألا نم جراخلا : ةيوكزلا لاومألا نم ثلآّثلا

 غولب نم هيف دبال اذهو .اههبشأ امو «ريعشلاو ءزرالاو ءٌربلاو ءرمّتلا لم
 ةاكزلا نوذخأي نيذلا ةفرعيو . ةا ٌئبنلا عاصب عاص ةئامثالث وهو باصتلا
 0000 : نيح افلا نم

 هيلع بجو اًباصن هرامث ثغلبو رمن لخت ناسنإلا دنع ناك اذإف
 الو «ملظْيف ٍبّيطلا نم ال ءرمثلا طّسوتم نم جرخي نأ هيلع بجيو «ةاكزلا
 . طسولا نم ُنوكي امنإو « ملظَيف ءيدّرلا نم

 جراخلا يف ةاكزلا ٌرادقمو «نمشلا نم يكزي هنإف ُهَرمث ٌناسنإلا عاب اذإو

 هد نإ ومره نأ ناك نودي اكيس بر ناك نإ را ىضرألا نم
 وليك فالآ ةرشع ًالثم هدنع ناك اذإف .ةرشع نم ٌدحاو «ًالماك رشعلا

 .وليك فلأ هيلع بجاولاف

 نإف ءاههبشو نئاكملاو ريتاوملاك «ةليسوب ءاملا جرختسي ناك اذإ اّمأ

 يذلا نأل كلو «طقف ةئامسمخ وليك فالآ ةرشع يفف «رشعلا فص هيلع
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 . ةنوؤم الب ىقسُي يذلا نم ٌرثكأ حالفلا هيف ٌمرغي ةنوؤمب ىقسُي
 اذه ىلع ةاكزلا فشخ نأ هتمحرو - حو هللا ةمكح نم ناكف

 . بعتلاو ةنوؤملاب هيقسي يذلا
 : ةراجتلا ضورعو :ةراجتلا ٌضورُع وهف ةاكزلا فانصأ نم ُعبارلا امأ

 ٍتاراّيسو يناوأو ةشمقأو ٍتاراقع نم «ةراجتلل ناسنإلا هّدعأ ام َّلك

 نم هتكلم ينعي «ةراجتلل هتضرع ام لكف نّيعم ٌءيش اهل سيلف ءاهريغو
 . هيكزت نأ كيلع بجي ةراجت ضورع هنإف ؛ بسكلا هيف َرظتنت نأ لجأ

 يف دحاو : يآ ءةضفلاو نيه لاك رشعلا عبر هيف ةاكزلا ”ادقمو

 . هصنو نانثا ةئاملا يفو . نيعبرألا

 :ةلهس ٌهلأسملاف ةاكزلا رادقم فرعت نأ تدّرأو لام كيدل ناك اذإو

 ..ةاكزلا وه ةمسقلاب جراخلاو نيعبرأ ىلع َلاملا مس

 .مهرد ٌفلأ اهتاكزف «مهارّدلا نم الأ نوعبأ ناسنإلا دنع ناك اذإف

 تدرأ اذإههملا ءاّرج ملهو «لاير فالآ ٌةثالث لاير فلأ َنيرشعو ةئام يفو

 وه ةمسقلاب جراخلاف «َنيعبرأ ىلع لاملا مسقاف لاملا نم كتاكز باسح

 . ةاكزلا

 ضرعي لب «تباثب سيل هنأل ؛اضورُع ةراجّتلا ٌضورع ىمسو

 : ىلاعت هللا لاق امك ءاِضَرَع ىّمَسُي لوزيو ٌضرعي ءيش لكف «لوزيو

 ۹٤[. :ءاسنلا] 4اَمَنّدلَأ واحلا صرع توغ $

 ديري ال ةعلّسلا ناسنإلا ىرتشي «راجتلا دنع اذكه ةبراجتلا لاومألاو

 حابصلا يف اهيرتشي هدجت اذهلو «بْسك نم اهءارو ام ديري امنإو ءاهنيع
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 ناسنإلا ٌهَّدعأ ام لك نذإ ةراجتلا ٌضورعف ءاهعيبيف راهنلا رخآ يف هبسكتو

 ظ . ةاكز هيفف راجتالل

 ام لك موقت كلام يف ةاكزلا تقو ءاج اذإ هلأ أ ضورعلا ةاكز ةّيفيكو

 مل تنك نإو ىتح ءاهتميق رشع عبر جرختو ضورعلا 0

 ا ار

 رهش يف ًةعلس ىرتشاو بجر رهش شاز ات ااا كلذ لاغم

 جرخأو يواست امب اهتميق ردقف بجر ٌرهش ءاج اذإ :هل لوقنف «عيبر

 ظ :اهتاكر

 ةراجتلا ضورع يف ةربع ال :انلق ؟ةنس يدنع متت مل اهنإ :لاق اذإف

 اهرّدقتف كدنع ةنس اهل ةميقلاو «ةميقلا ىلع ٌةّينبم ةراجتلا ضورع !ةنّسلاب
 . ّلقأ مأ هب اهتيرتشا امم َرثكأ تناكٌءاوس «بوجولا تقو يواست مب

 دنع ثناكو 239٠٠٠١ )لاير ٍفالآ ةرشعب اهتيرتشا َكنأ رد اذإف
 اذإو . ةينامث ىلع ةاكزلاف (٠٠٠۸)لاير فالآ ةينامث يواست ةاكزلا بوجو

 ىلع ةاكزلاف «ةرشع ةاكزلا بوجو دنع يواست ثناكو ةينامثب 0

 «لاملا سار ُريتعملاف ٌبسكت ال وأ ُبسكت له يرذدت ال تنك اذإو .ةرشعلا

 .لاملا سار زيتعاف

 ظ :ةاكزلا فراصم

 اإ # > : ىلاعت لاقخ ءهتمكحب هللا مهنّيع نيذلا ىلإ ةاكزلا فرصت

 بارلا فو موف ةفلوملاو الع يملا ٍنيكَسَمْلَو رمش ٌتَكدَصل
 نأ نبال يااا يأ ٌةَصَصرَف ليبسلأ نبأ ولأ لبس فد تورلار
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 1١[. :ةبوتلا] ؟ ةيكحح لع ءا فانصألا هذه يف ةاكزلا ٌنوكت

 مهلئاوع ةيافكو مهتيافك نودجي ١ نيذلا مه : نيكاسملاو ٌءارقفلاف

 . ةنس ةَّدمل

 هدنع ْنكل < لاير الآ ةعبرأ ردك يرهش بئارب توم لجو : هلاثم

 . هيفكي ام ٌدجي ال هنأل ؟اًريقف نوکی اذهف «لاير فالآ َةَّنس فرٌصَي ةلئاع

 . هتقفن لمك نأ لجأ نم ةاكزلا نم اًملأ َنيرشعو ةعبرأ هيطعنف
 «ةريبك ةلئاع هدنع لا يف فالآ ُهّنس هبتار هدأ لجرو

 نيعبسو نينثا ةاكزلا نم هيطعنف ءافلأ ̂ دع انا ال[ ةفكال يدش لاو

 ةيافك نم ٌرثكأ هيلشت الو . ةنس ةَّدذمل هيفكي ام هيطعن : ءاملعلا لوف . املأ

 اردو ااف حاج د37 هديدع ةاكإ يتأت ٍةنَّسلا رادم ىلع هنأ كس

 ظ لاو ءاملعلا

 ؟نيكسملا وأ ُريقفلا : ةجاح ّدشأ امهثأ : لئاق لاق اذإف

 «ريقفلاب أدب دق ىلاعت هللاو مهألاف مهألاب أدبي امنإ :ءاملعلا لاق

e 

 ةاكزلا رشأ ةلوذلا سيئر مهالو نيذلا :يأ :اهيلع_َنولماعلا : ثلاثلا

 رادقم ةلودلا سيئر مهيطعيف ی يف اهنوقفنُيو اهلهأ نم اهنوذخأي

 . ةجاحلاب ال لمعلاب اهنوقحتسي مهنأل ؛ءاينغأ اوناك ولو مهترجأ

 ٌفلأ هبتارف رهشلاب لمع اذإ مهنم ٌدحاولا ءالؤه :رمألا يلو لاق اذإف

 يف نوفّرصتي مهنأل كلذو ؛ةاكزلا نم نارا ىلع ميت كير

 نم عيبطمي نأ رمآلا ناو تعا !ذإ وكلا اهنم اوُطْعَأف ةاكّرلا ةحلصمل ةاكزلا
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 . سأب الف اهيّقحتسمل ةاكزلا َرفويل ماعلا َلاملا َنيملسملا لام تيب
 نوک e ىلع نوفّلۇي نيذلا مهو :مهبولق ةفلؤملا : عبارلا

 نأ لجأ نم كرا نم هبطعتف .هناميإ يقن نآ جاتحيو يدح مآ لجو

 نيد مالسإلا نيد نأ فرعيو «ىكقتيو نيملسملا ٌبحيو مالسإلا 5 ظ

 . ةطبار نيدو ةلص

 ان لودي تحب و یک ا ا اوو
 ۰ .ةوادعلاو نيملسملا ىلع دقحلا نم هبلق يف

aEيااا  

 رتشي ال وأ مهموق يف ٌفَرشو

 اا رف ارا طم و سب 00 هنأ حيحصلاو

 ظ | . ىفك مالسإلا

 ؛ زوجي ال اذهف هّرش عفدت نأ لجأ نم سانلا نم اًدرف تيطعأ اذإ اأ
 ظ . هنم ٌكَّقح ّنوذخأيو رومألا ةَآلُو ىلإ عفرت سانلا نم حاولا ّنأل

 : عاونأ ةثالث لمشت اهنأ ٌءاملعلا ركذ : ؟باقولا ىفو :سماخلا
 . هقتعتف اًدبع يرتشت نأ :لوألا ٌعونلا

 يذلا ٌدبعلا وه ٌبتاكملاو «هتبتاكم ىف اًبتاكم دعاس نأ : يناثلا ٌعونلا

 . ديس نم هسفن ىرتشا
 ول ىتح «مهريغ دنع وأ راّمكلا دنع اًمِلْسُم اًريسأ اهب ٌكفت نأ : ثلاثلا

 سأب الف ةاكزلا نم ءادفب الإ هوكفَي ملو ةملظ سانأ دنع ٌملسم فطتخا
 هتّمذ يف ُنوكي يذلا وه :مراغلاو :(نيمراغلاو :هلوق :سداّسلا
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 ناك نإو ةّماع ةحلصمل نيد هتّمذ يف ٌنوكي وأ «هءافو ٌعيطتسي ال نيد

 : ناعون َمْرِلا نإ : ءاملعلا لاق اذهلو «هءافو عيطتسي
 . هريغل ٌمراغلا : لوألا ٌعونلا

 . هسفنل ُمراغلا : يناّثلاو

 نيب ةوكي ألم ,نولا ن یا هريغل ٌمراغلا

 ٍلهأ نم ٌلجر ٌموقيف ءءاضغبو ةاداَعُمو ةمصاخمو ةرجاشُمو عازن نيتليبق

 نکل اًمراغ لوکی انهف «هتّمذ يف هب مّرَلَي لام ىلع نيتليبقلا نيب ٌحلصُيف ريخلا
 . نيتليبقلا نيتاه نيب حالصإلا يهو « ةَماع ةحلصمل لب «هسفنل سيل

 نأل ؛اًينغ ناك ْنِإو ٌمْرغلا هب يفوُي ام ٌلجرلا اذه ئطعُيف : ءاملعلا لاق

 لا عامل لن يقلل سلا ده

 ٍفالآ ةرشعب نيتليبق نيب َحلصأف لاير فلآ ةئام هدنع الجر َّنأ َرَّدق ولف

 سوارا نمي لب «همزاب ال لوقت نکل هلام نم اهو نأ ةيطتسي لابد
 حالصإلا باب ٌحتفي اذه نألو ؛ ريغلا ةحلصمل كلذ َّنأل ؛ معلا اذه هب مفدي

 نع ُسانلا لساكتل ؛مرغ ام ِهِطْعُتو ّلجرلا اذه ْنِعُث مل ول انّنأل ؛ساّنلل

 يف ٌراص مرغ نم انيطعأ اذإف «ةب داعَتُملا وأ ةرحانتملا ٍتائفلا نيب حالصإلا
 اهل طيش لف

 ةسمخب انيِب رجأتسا لجر ٌلثم «هسفنل ٌمِراَعلا وهف : يناثلا عوتلا امأ

 .راجإلا هب عفدي ام هدنع سیلو لاير ٍفالآ
 ءافو ىلإ جاتحي ْنكل ءاحجاتحم سيل هسابلو هبرشو ِهلْكأ يف ةسفن وه

 دم فيلا أ ااا طعن «تيبلل راجئتسالاب مزل يذلا نيّدلا
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 . نيمراغلا نم هلال ؛ةاكزلا

 وأ قرغلا وأ قيرحلا لثم «هلام ثحاتجا ةحئاجب ّبيصأ ٌناسنإ كلذك

 رداق ريغ هنأل «هنيد دَّدَسُي ام هيطعنف "ريد اذه ىف هقحل دقو «كلذ هبشأ ام

 هي

 ل نمل ٌقاسنإلا تغذي نأ ةوجي له نكلو ا « ارداق ناک ناف

 ؟ةاكزلا نم ِهيوُنيو «ٌةذخ نالف ىلع كل يذلا ُبلَّطلا اذه : هل لوقيو نيّدلا

 «نئاّدلا ّيطعيل مراغلا يطعت نأ طرشب سيلو زوجي معن :باوجلا

 نم بلطت كنأ ينغلب نالف اي :هل تلقو رمألا لَا ذنم بلاطلل تبهذ ول لب

 ةجاح الو ءاهاّيإ هيطعتف كلذ تمنا معن لاق «لاير فالآ ةرشع نالف

 ءاوس لضاخ وهو «ةمذلا اريإ وه ةوصقملا نال كلذو: «نيدملا رابغإل

 ارقفلل تقدصلآ امّنِإ چ # : با ا لاو هربخت مل مأ ةتربخأ

 ىلع ةفوطعم ُثالثلا هذه لك مولف 6 لولو الع نمل نكسَمْلاَو

 4 يفإط لاق لب «باقرللو لقي ملو (باقرلأ فو # ماللاب «ءارقفلل# : هلوق
 زوجي تاهجلا هذه ىف ةاكزلا تفرص اذإ كنأ ىنعي «ةيفرظلا ىلع ةلاّدلا

 . اهبحاص طعت مل نإو

 ْ ١ يف يف لوخدم نم هيف ف «باقرا ا ىلع راب ا

 .نيدلاةىريبل ف نا نارا

 د وأ َُيْقَوَأَو نئاّدلا ىلإ بهذأ نأ ٌنسحألا له : لئاق لاق اذإف
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 : ليصقت اذه يف : لوقت

 مهارّدلا لكأ لب لب یارب مل مرا ةيطعا و ا ید : تنك“ اذإ

 ا ا ا يس وحسم

 ام لالا طعأو هطعُت الف ا هتد ثيقبو لاملا ةسفأل تيطعأ ول

 هتّمذ ِءاقبب ىضْدَي نأ ٌنكمي الو «نيدَو لْقَع َبحاص ُميرغلا ناك اذإ

 ىلإ اروف بهذي فوس هتيطعأ اذإ يننأ اًريثك يّلظ ىلع ٌبلغيو «ةلوغْشَم
 ٍفوأ َمهارَّدلا هذه ذخ :لوقن «ميرغلا ىطْعُن انهف «هنّيد نم يضقيو نئاّدلا

 عزون انك اذإ انيلع بجي ْنكلو «نسحأو تشسأ اذه َّنأل ؛ كسفن نع اهب

 ! سائلا ضعب ةليح نم رذخت نأ ةاكزلا

 نأ هللا ًءاش ام يفوتو «هيلع يذلا نيّدلاب اًمشك كل ٌمّدقي سالا ضعب

 هبتناف هع كرا يذلا مضي الوريمتكلا نينا مدني ددسو «يفوت

 مهملا «مارح مآ لاج ا ےل داخلا و نالا رع نال ؛اذهل

 اهضرعيو اهفصن ىضق دق ىتلا ىلوألا ةمئاقلاب ىتأيف «لاملا باستكا

 . كلذل هبتناف .كيلع

 فشكلا ىلع ًءانب َنئادلا ُهّلسن انبهذو «ءايشأ عونلا اذه نم انل َمَّدُق دقو
 | ناسنإلا نکل « ةلكشم هلذهو . ىنافوأ لق هلأ : نئادلا لاقف «مدق يذلا

 ةاكزلا ذخأ يذلا نأ ٌدعب اميف َنّيبت مث «عاطتسا ام هللا ىقتا اذإ وهو اک
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 كتاكز تيطعأ ول ينعي . هللا ةمعن نم هذهو ءًأربت هتمذ نإف اهل ًالهأ سيل

 ا ارا ا احشم

 :ةلؤيقم كتاكزو كلغ

 : را لیس فو # : هلوق عباّسلا

 اذكه ءايلعلا يه هللا ةملك َنوكتل لاتقلا وه هللا ليبس يف ُداهجلاو

 :ةّيمح لتاقُيو غا لتاقي ٍلجرلا نع لئَس امنيح ي ٌئيبنلا : هددح

 هللا ةملك نوكتل لتاق ْنَم» : لاق ؟هللا ليبس ىف كلذ ىأ «ًهناكَم ىرْيل لتاَقُيو

 ُمالكلا مدت دقو . ةعنام ٌةعماج ةملك هذهو “هللا ليبس يف وهف ايلُعلا يه

 . "اذه ىلع

 . اًمِلِسُم ناك نإو برحلا يف ملاّظلا ملْسُملا ْلْنَق زوجي : هيبنت

 ؟اًمركُم ناك نإو : لئاق لاق اذإف

 لتاق اذإ :لاق - هللا همحر  ةّيميت نبا مالسإلا خيش نأ :باوجلا

 اوناك ولو «نيملسُم اوناك نإو َنولَتاَقُي مهنإف راتلا عم َنومِلْسُملا

 . نيهركم

 اولي مهنأل ؛ديِهّشلا رجأ مهل َنإف َنوهرْكُم مِهّنأب َنيقداص اوناك نإف 0
 ( . مههركأ يذلا ىلع َملّظلا نأل .مههركأ يذلا نم اًملظ

 مهباصأ ام اذهف ,نوعئاط نوراَْخُم مه لب ‹ نيقداص َريغ اوناك نإو

 .(91) ص هجيرخت مدقت 000

 .(515) ص رظنا (۲)
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 لإ : كلذ ٍليلعت يف - هللا همحر - لاق دقو . مهسفنأ ىلع هوُرج نيذلا مهو

 EN ةلعيم كلذ aE ةَركُملا ملعي ال

 نع اًعافد ٌةَركُملا لتقف «هريغ نم ُهّركملا ٌملُي الف «بلقلا اهَّلحم ةهاركلاو
 .هللا ىلع ةباسجو ٌّقحلا

 يف ام .هلتق زوجي ال هلإف ةقيقح ملثم وهو ر هنأ ضر ول معن

 . لقي هّنإف لاتقلا ناديم

 5 4 )ص (۲۸)ج داهجلا باتك يف ىواتفلا يف هللا همحر اهركذ دقو
(oo ., 

 ةاكّرلا ءاطعإ لمشي 4 أ ل لیس فو # :ىلاعت هناحبس هلوقو

 : مهل ةحلسألا ءارشو مهمتنا نيافاوجلا

 .هللا ليبس يف داهجلا لجأ نم ٌرئاج ٍةاكّرلا نم ٍةحلْسألا ٌءارَ

 داق وهو ملعلا بلطل ٌصخش غرفتي نأ : كلذ نمو : ملعلا لهأ لاق

 ةاكزلا نم ْىَطْعُي هنإف < «ملعلا َبْلطَي نأ لجأ نم عرفت هّلكل < «بّمكتلا ىلع

 الف ةدابعلل غّرفت ْنَم مامَأ . هللا ليبس يف ٌداهج ملعلا بلط ّنأل ؛ هتجاح رادقم

 . ةدابعلا ىلع ملعلا فرش انفرع اذهبو . بستكا لاقُي لب «ةاكزلا نم ئطعُي
 َبّسكتأ نأ عيطتسأ انأ :لوقيو ٌبّيط ٌنّيَد امهدحأ نالُجَر انَءاج ولف

 نآرقلا ةءارقو ركذلاو مايصلاو ةالّصلا نم ةدابعلل غرفتأ نأ ٌبحأ ْنكل

 . بستكا لب ٌكيطعن ال : لوقن ! لمعلا ينوفكاو ةاكّرلا نم ينوطعأف
 ىلع رداق انأو ملعلا بلطل غّرفتأ نأ ٌديرأ انأ :لاق ٌرخآ لجر ءاجو

 نم ينيفكي ام ينوطعأف ملعلا بلطأ مل ٌُبّسكتأ ثبهذ ْنِإ نكل ءبّسكَتلا
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 اذهو «ملعلا بلطل َكيفكي ام َكيطْعُن :انلق «ملعلا بلطل غّرفتأ نأ لجأ

 . هبلطو ملعلا فرش ىلع ٌلیلد
 . ةاكزلا لهأ فانصأ نم ُنماثلا ُففنصلا وهو : «ليبسلا نبال : نماتلا
 نكي ملف د تف ورا« لتا ىذلا رئاسملا وه لاا او

 هدب ىلإ ءلصوُ ام اکزلا نم ىلع إف «هدلب ىلإ الصرب ام هع
 نكل «هدلب يف ٌئنغ هنأل ؛نيكاّسَّملاو ِءارقملا باب نم اذه سيلو

 .اًينغ ناك ولو هدلب ىلإ لصوُي ام ىطعُيف ءرفّسلا ءانثأ يف ةقفَللا هب ثرصق
 ءاملا ريط يف ءاملا نبا لاقي امك ءرفّسلل هتبحاصمل ليبّس َّنبا يّمّسو

 . هيلع عقيف ءاملا فلأي يذلا

 نأ زوجي الف «مهريغ يف ةاكّرلا فْرَص زوجي ال ٍفانصأ ٌةينامث ِءالؤه

 ءانب يف الو «قرّطلا حالصإ يف الو «دجاسَملا ءانب يف ٌةاكزلا فرصت
 هه تا اه ركذ كلا نآل را قرط اعرق ايالا
 ديفت «امنإإلو ء[١٠ :ةبوتلا] €. . . ٌتَقَدََصلأ اَمَّنِإ 8# # :لاقف ةروصحم

 زاوجب انلق ولو «هاوس اّمَع ةيفنو روكذملا يف مكحلا تابثإ وهو ءرّصَحلا
 دا كلوب لا ا ا لا هوجو ج ىلا ةاكرلا فوت

 قرط نم لعفت اههبشأ امو سرادملا ءانبو قرّطلا حالصإو دجاسملا
 . تاعربتلاو تاقدصلاو ٌربلا قرط نم «ىرخأ

 - ليربجل ةا يبنلا ةركذ يذلا مالسإلا ناكرأ نم ُثلاّثلا ٌنكُرلا وه اذه

 ! ليوطلا هثيدح يف - مالسلاو ةالصلا هيلع



 : ش ةيبقارملا باب

 : «ناضمر موصو» : لاق دقف عبارلا مآ

 : ليق «مسالا اذهب ٌناضمر َىّمُسو «لاوشو َنابعش نيب ٌرهش ٌناضمرو

 ّيّمُسف ٌرحلاو ءاضمّرلا ةّدش يف ناك هّنأ فداص روهّشلا ةيمست لأ دنع هنأل

 0 ` نامر

 ماص ْنَمو :ةراح بونذلا نأل ؛بونذلا ةرارح هب أفطُت هّلأل : ليقو
 رهشلا اذه نأ ٌههملاو «'«هبند ْنِم ْمَدَقَت ام هل رْفُع اباستخاو اًناميإ َناضمر

 : لاقف هباتك يف همساب  ىلاعتو هناحبس - هللا هركذ «نيملسملل ٌمولعم

 اًمسا هللا ركذي ملو ٥] :ةرقبلا] نارمل هيف لأ ىلا َناَمَصَمَر ره

 . رهشلا اذه ىوس روهشلا نم رهشل
 ال هنكلو هب الإ مالسإلا متال مالسإلا داكرا نب نكر ناضمر مايصو

 : ةيتالا طورشلا هيف تمت نم ىلع الإ بجي

 نم اًملاَس ءاّميقم ءارداق «ًالقاعو ءاغلاب ن وکی نأو ءاملْسُم ّنوكي نأ

 اا ٠ .طورشٌةتس هذه . عناوملا
 هيلع بجي مل اًنونجم ناك نإ «موّصلا هيلع ْبجي مل اًريغص ناك نإف -

 : نيمسق ىلعف ارجاع ناك نإ «موّصلا هيلع ْبجي مل اًرفاك ناك نإ ءموّصلا

 ا یف د اا ءىراطلا نرالا ی هرجع ناك نجا
> 

 . رطفأ ام ددعب

 ١ ‹(۳۸)مقر «ناميإلا نم اًباستحا ناضمر موص باب «ناميإلا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ )010(

 .حيوارتلا وهو ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ؛ملسمو

 .(۰٦۷)مقر
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 ا ا يل ب

 .اًنيكسم موي ّلك نع مِعطُي هنإف اهؤزَب
 ي هنكلوب رص هيلع سيل اسلا ؛رفاسملا ُةدَض ؛اًميقمااو -
 را ماا

 ٌبجي ال امهّنإف ءءاَسْفنلاو ضئاحلا نم ازارتخا «عناوملا نم اًملاَسا

 .نايضقت امهنكلو ءاموصت نأ زوجي الو لب «موّصلا امهيلع
 ؛نيثالث اًمإو «نيرشعو ةعست اّمِإ ؛هماّيأ ددعب ٌنوكي َناضمر ٌموصو

 اذإو ءاوُموُصَف ُهومتيأر اذإ» : لاق يي ّيبنلا ّنأل ؛لالهلا ةيؤر َبسح

 نإ َنابعش ةّدع ''52نيثالث ةّدِعلا اولمكأف مكيلع مَع نإف ءاورطفأف هومتيأر

 .رهّشلا رخآ يف ناك نإ ًناضمر ةَّدعو ءرهشلا لّوأ يف ناك

 1 : (تيبلا جح» : سماخلا نكرلا

 ا ا يأ - ىلاعتو هناحبس هللا تيب وهو

 . لَ هل وسر ناسل ىلعو هباتك يف هناحبس هللا

 تيبنلا َّنإف «ةرمعلا ِتيبلا حح نمو «مالسإلا ِناكرأ ٌدحأ تيبلا حف
 .لقعلاو «غولبلا اهنم ءطورش هل نكلو .رغصأ اًجح اهاّمس يب

 ةيؤرل رطفلاو لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو باب «مايصلا باتك «ملسم هجرخأ )١(
 اورطفأو هتيؤرل اوموص» :ظفلب يراخبلا هوحن جرخأو «(١۸١۱)مقر «لالهلا

 «موصلا باتك «يراخبلا ««نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع يّمُع نإف  هتيؤرل

 .«اورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف لالهلا متيأر اذإ» :ةب يبنلا لوق باب

 .(1909١)مقر



 ا ةبقارملا باب
 تس 06107 1 جلا

 داو طوق ا اوا طور يح عا لاو ولا «مالسإلاو

 . بجي ال هّلِإف اهنم

 الو هسفنب ال هيلع بجي ال هتاف ل ا صواب

 تا

 هللا هيفاعُي ىتح رظتنا هلاوز ئجرُي ارجع ناک نإف :ندبلاب ناک نإو

 نم هنع بيني نأ همزلي هّنإف ءرّبكلاك هلاوز ىجرُي ال ناك نإو «عناملا لوريو

 هللا ةضيرف هثكرذأ 5 َنإ» : تلاقف كب ّئبنلا ٍتلأس ةأرما َّنأل ,حجحلاب يتأي

 . ''”(معن» : لاق «هنع جحأفأ «ةلحارلا ىلع ثبثي ال اًخيش هدابَع ىلع

 هنكل « عيطتسي ال هنأ عم ةضيرف اذه ْتَّمس اهنأ ىلع . لك ٌئيبنلا اهّرقأف

 ! «هنع يّحح١ : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاقف «هلامب رداق

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :مالسإلا ُناكرأ يه ٍناكرأ ةسمخ هذه

 ححو «ناضمر مم موصد «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو « هللا لوسر اًدّمحم

 . مارحلا هللا تيب

 لاق .«َتَقَدَص» :هل لاق ‹كلذب هرّبخأ امل ةي يبنلل ليربج لاقف

 ينعي هلوقب صخشلا ٌقّدصي يذلا نأل ؛«هقّدصيو هلأسي هل انبجعف» :رمع

 - اذإ ٌلئاّسلاو . تقدص لوقي مث هلأسي فيك انبجعف . كلذ نم اًملع هدنع َّنأ

 ,(5١15١)مقر .هلضفو جحلا بوجو باب ‹ححلا باتك .يراخبلا هجرخأ )۱(

 وأ امهوحنو مرهو ةنامزل رجاعلا ىلع جحلا باب ‹حجحلا باتک ‹«ملسمو

 ا ۴ ترفل
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 و

 -مالّسلاو ةالّصلا هيلع- ليربج نكل ءتقَّدَص ٌلوقيال «تمهف لوقي َبيجأ

 .«تقّدص» :لاق اذهلو ءاذه نم لع هدنع

 : (ناميإلا نع ينربخأ» : هلوقو

 رق اذهل .«سراوخلا ل مالسإلاو لل رك ويحل

 . بلقلا يف وهف «ّينطاب رم أ ٌناميإلاو «ّيرهاظ لمع ٌمالسإلا

 هيلإ ٌقَّرطتي ال هب اًمزاَج اًداقتعا ٍءيشلل ٍناسنإلا ُداقتعا وه :ناميإلاف
 ال راهنلا ةعبار يف سمشلاب ُنمْؤُي امك هب ٌنمْوُي لب «لامتحالا الو كسلا

 عرش يف ًءاج ام لوبقل بجوُم كلش ُهقحلي ال مزاج ٌرارقإ وهف هيف ئرتمُب
 «هتکیَالَمو .هللاب َنِمْوُت نأ ّناميإلا» : هل لاقف .اًمات اًناعذإ هل ناعذإلاو «هللا
 ناكرأ هس هذه اهُرَش و هرْيَخ ردقلاب نمونو ءرخآلا مويلاو ءهلْسْرَو هبتكو

 : ناميإلا ٌناكرأ يه

 : «هللاب نموت ْنأ» : هلوق

 هناحبس هاو «رداق «ميلَع يح ءٌدوجَم هناحبس هللا َّنأب نموت : يأ

 دمحلا هلو «قلطُملا َكلُملا هل َّنأو هاوس بر ال «نيملاعلا ةبر ىلاعتو

 ال ةدابعلل ٌقحتسملا وه هناحبس هنأو ههَّلُك ثمألا مجري هيلإو «قلطملا
 هنمو «نالكُتلا هيلع يذلا وه هّنأو ؛ ىلاعتو ه ناس عما تاعا س

 لثامُ ال هجو ىلع ٍلامكلا ٍتافص لکب ٌتفصَتُم م هّنأو «قيفوّتلاو رصّنلا

 4م قلمك َسْل» :ىلاعتو هناحبس هلال ؛نيقولخملا ِتاَفِص
 ١١[. :ىروشلا]

 مسا ال ,هتافصو هئامسأو تف لأو «هتیبوبربو « هللا دوج وب نموت اإ



 GP ةسقارملا باب

 نمو «راّللا يف ٌدَّلَحُم  هللاب ذايعلا  «رفاك وهف هللا وجو ٌركنأ نمف ءاذه نم
 هللا نأب مزجلا نم ٍناميإلا يف َدبال هّنأل ؛رفاك وهف كلش وأ كلذ يف َدّدَرَت .

 .رفاك هّنإف هتيبوبر يف كش نمو .دوجوم ج
 ًءايلوألا نإ لاق نمف «رفاك وهف هتيبوبر يف ادحأ هعم كَرشأ نمو

 مهب َرَصْنَتْساَو مهب ٌتاَعَتْساَو مهاعدف نوكلا يف ٌفْدَصَت مهلو َنوكلا َنوُرّبدُ

 . هللاب ْنمؤي مل هّنأل ؛ هللاب ذايعلاو ٌرفاك هّنِإف

 ْنمْوُي مل هّنأل «رفاك وهف هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم اًئيش فرص نمو
 . ةيهولألاب هدارفناب

 وأ ءرحبلل وأ ءرهّنلل وأ ءرجّشلل وأ ءرمقلل وأ سمشلل ّدجس نمف

 "فاك وهف .ءايلوألا نم ٌيلول ْوأ ءءايبنألا نم بنل وأ «كلّملل وأ «لابجلل

 . هريغ هعم هللاب كرشأ هّنأل ؛ ؛ ةَّلملا نع اًجرخُم اًرفك

 هنإف هَسفن هب هللا فص امم اًئيش بيذكتلا هجو ىلع ٌركنأ نم كلذكو

 . ال هلوسرو ىلاعت هللابَّذَكُم هّنأل ؛ رفاك
 هبيذكتل ؛رفاك وهف بيذكتلا هجو ىلع هللا تافص نم ةفص َركنأ اذإف

 الو شرعلا ىلع وتسي مل هللا نإ : ًالثم لاق اذإف . ةنسلاو باتكلا يف ًءاج امل

 فاك وهف انذلاءاجكلا لاك

 نأ ٌنكمي غئاس هليوأت له :رظنُي هّنإف ليوأّتلا هجو ىلع اهركنأ اذإو
 ؛قسفي هنكل «رفكي ال هنإف اًْعئاَس ناك ْنِإف ءال وأ داهتجالل الحم نوكي

 . ةعامجلاو ةنّسلا لهأ جهنم :م نع هجورخل

 هل غّوسم ال يذلا ليوأتلا راكنإ نإف «غوسم هل سيل ناك اذإ امأو
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 . -هللاب ذايعلاو_اًرفاك اًضيأ نوكيف ؛ بيذكتلا راكنإك

 عمم اط رف فرس كنا جلا جلا ىلع هللا س اذإو

 و ىلع اب ا و ا 1

 ىلع هللا ةّبحم هبلق يف عقي نأ َدْبالو .«قالطإلا ىلع هللا ميظعت هبلق

 هللا ْمُّظَع اذإو ءّبح يأ ِهيواسُي ال اًقلطم اًيح هللا ٌبحأ اذإف «قالطإلا

 امه يهبردللا مارا اا «ميظعت يأ هيواسي ال اقلطم اًميظعت

 . هنع هللا ىهن

 لك قوف هللا نأب ّنمؤت نأ - هللاب ناميإلا ةلمج نم - كيلع بجي كلذك

 مظعأ وهو ءاهلك ٍتاقولخملا قوف شرعلاو «ىوتسا هشرع ىلع «ءيش
 عبسلا ِتاَوّمَّسلا َّنِإ) :رثألا يف َءاج هنأل ؛اهملعن يتلا ٍتاقولخملا

 .'«ضألا نم ٍةَآلَف يف ثيقلأ ةقلحك ٌيسركلل ِةبسّتلاب عبا نيضرألاو
 ةقلحك ع يوما يب يصاب

 . ضرألل ةبسنلاب

 ةقلحلا هذه ةبشن رظناو ضرألا نم ةالف يف رمل قلح نم ٌةقلح يل
 ؟نوكت اذام ةالفلل ةبسُنلاب

 ةّيقب يفو .ٍءيشب تسيل ؟ةالفلل ةبسنلاب ةقلحلا هذه ام !ءيش ال

 ES يسركلا ىلع شْرَعلا لضف ّنإو» : رثألا
 ٌرظناف . ضرألا نم ةالف يف ثيقلأ ٍةقلحك شرعلل ةبسلاب ٌييسركلا اذإ

 .(۳۳۰) ص هجيرخت مدقت )010



 ظ  ةبقارملا باب

 شرعا تر : لاق امك «ميظعلاب هللا هّمَصو اذهلو «شرعلا اذه مظع ىلإ

 هللا هفصوف ٠١[« :جوربلا] 4ٌدِصَيْلا شَرعلاوْذ # : لاقو ء[۱۲۹ : ةبوتلا] € ويِظعْلأ

 ظ ظ . مركلاب كلذكو «ةمظعلاو ٍدجملاب

 قوف شرعلاو «شرعلا َقْوَف هللاف «هّكوف ىلاعت هللا ىوتسا شرعلا اذهف
 6 - شرعلل ةبسنلاب ٌريغص وهو - يسركلاو «تاقولخملا عيمج
 4 صَل توسل هب سرک حسو # :ىلاعت لاق امك «ضرألاو تاواكسلا
 نأو ١ ءيش لک قوف ىلاعت هللا ناب نم ون نأ كيلع بجيف ۲٠١[« :ةرقبلا]

 نأ نم َّلَجأو مظَعأ ىلاعت هللاف ءائيش هللا ىلإ ٍةبسُنلاب ثسيل ءايشألا عيمج

 لاعتو هاجس هاو ها یار اذا لا حب ىركفلا نأ ٌلقعلا هب طيح

 : هللا لاق امك «هب اوطيحي وأ هوك ردي نأ نكمي ال  ةّنجلا يف نونمؤملا هاري

 عا هللا ناشف ۲٠٠١ :ماعنألا] 4 رص كردي وهو رسصبألا ةكرذث ال »
 هجولا اذه ىلع  ىلاعتو هناحبس - هللاب ّنمؤت نأ ٌدبالف «نأش ّلجأو ٍنأش

 . هتدابع ىح ةدبعت نأ كل بجوي ىّتح ميظعلا

 ءاّملع ٍءيش لب طاحأ دق ىلاعت هللا ناب ّنمؤت نأ :هللاب ناميإلا نمو
 يف امو ِتاواّمسلا يف ام ٌملعيو ءرودَّصلا يفت امو نّيعألا ةنئاخ ٌملعي هّنأو

 لو ضر ف ع َىَس هيلع حي ال هلأ َنِإ 9 قيقدو ليلجو ءريثكو ليلق نم ٍضْرألا

 .[0 :نارمع لآ] 4# ِءاَمَسلأ ف

 نيش دارأ اذإ ِهّنأو ءريدق ءيش ّلك ىلع ىلاعت هللا نأب ٌنمؤت كلذكو
 ِساّنلا ِثْعَب ىلإ *ظناو .رمألا اذه ناك امهم «نوكيف ْنك هل ٌلوقي انا

 هللا لاق دقو - لجو َّزع - هللا الإ مهيصحي ال نييالم سانلا ءساّنلا قلخو



 كتل 0کس . نيحلاصلا ضاير حرش

 لك ۲۸ :نامقلا 4 دیو يفتك ہل کن او مكُفْلَح ام » : ىلاعت
 .ةدحاو سفنك مُهُتْعَبو مِهُقَلَخ قئالخلا

 (ورهاَسلاب مه اذإف 9 هَدِحِنو ةرجَر ىه اإ # : ثعبلا يف لجو رع هللا لاقو
 ١۳ ١5[. : تاعزانلا]

 دقف مان اذإ َناسنإلا َّنِإف «ةّيمويلا َكِتايح يف هللا ِتايآ نم اًئيش ىرتو
 ء[١٦ : ماعنألا] للاب مڪر ىلا وهو : ىلاعت هللا لاق امك « هللا ةاقوت

 اهل ةقرافم نكل «ةّمات ةقرافم دسجلا ٌحوُدلا هيف قرات ةّمات ةافو تسيل اهّنكل

 ةايح ييح دق هّنأب ٌنسمحيف همون نم مئانلا هللا تعبي مث «ندبلاب ٍلاصّتا ٌعون

 ناك اّمل «ةّيئابرهكلا راونألا هذه دجوت نأ لبق ٌرهظي اذه ُرثأ ناكو «ةديدج

 اوُسحأو ةشحولاب اوُسَحأو ٍةملّظلاب اوُسحأ ليللا مهيشغ اذإ سانا

 «حارشنالاو روثلاو ءرافسإلاب اوُسَحأ حبّصلا جلبنا اذإف «نوكّشلاب
 . راهنلا ٍلابقإو ليللا ِراَبدإل َةَذَل نودجيف

 انك يتلا ةّدللا ٌدجن الف ءراهّنلا اهّنأك يلايللا فاو مويلا اّمأ

 هموت نم ظقيتسا اذإ هنأب ٌناسنإلا ٌنسحي كلذ عم ْنكلو «لبق نم اهدجن
 . هتمكحو هللا ةمحر نم هذهو «ةديدج ةايح ىلإ ظقيتسا امّنأكف

 ءاّيفخ ناك ْنِإو لوقن ام ّلك ْعَمْسَي ءٌريِصَي عيِمَس هللا نأب ٌنمؤن كلذكو .

 مهيد ااسرو لب مهدوحيو مهرس عم ال انآ دوب مآ ٭ : ىلاعتو كرابت هللا لاق
 v]» :هط] 4 ىَقْخَلَو ربل معي : لجو َّزع هللا لاقو ء[٠۸ :فرخزلا] 4َنوُبْسْكَي

 : ىلاعت هللا لاق امك «هسفن يف ٌناسنإلا ُهّنِكِب ام وهو «رّسلا نم ىفخأ : يأ
 رب هجرس ع

 و

 يي 3 و. ع 1 م چر یک ے ورا ص سل 2 r ر

 هب ثدحت ام : يأ ۱١[« :ق] © ٌمُسْفَن ءب سوسوت ام راحو نسضالا اقلح دقو #



 تس 7 ةبقارملا باب
 . دابعلل ُنهظي مل ناك نإو هللا هملعي هسفن

 ةرخصلا ىلع دوسألا ٍلمّثلا َبيِبَد ٌرصبُي «ُريصَب - لجو رع وهو
 ْ ع نا رل يتلف فانا دولا

 نأ كلذ كل َبجؤأ ؛هرصبو «هعمّسو «هترذقو هللا ملعب تنمآ اذإف

 ا لسنا ناو ودي نضرب امل عما ال نأ ود نحو عقلك غاز
 ىشخت تنأف «هللا آر تلعف نإو «كعمس تملكت نإ كنأل «هب ىضري

 «كّرَمأ ثيح َكدقفَي وأ كاهن ثيح كاري نأ كر وه فاو كر

 . هب كرمأ اع تکست نأو ها رال امس نأ ار وم ج كلذكو

 نوكي ال امم ةديرت ام لك هلأست کناف هللا ةردق مامتب تنمآ اذإ كلذك

 لک !نكمي ال ٌءيش اذه نإو «ديعب اذه نإ ْلقت الو .ءاعدلا يف ٌءادتعا هيف

 . هللا ةردق ىلع نكمم ٍءىش

 رمحألا رحبلا ىلإ ّلصو امل  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىسوم وه اهف

 EO يسري عسا ‹«هموقو نوعرف نم اًيراَه

 نسي ةظحل يفو . لابجلاك قرطلا هذه نيب ءاملا ناك ءاقيرط رشع ينثا

 اًدبأ ءاملا اهّبصُي مل ًءارحص ىلع نوشمي امنأك هيلع نوشمي اوراصو ُرحبلا

 . ئلاعتو هناحبس هللا ةردقب

 نموا ةالب خفي ناكل هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نأ ٌركْذّيو

 َنيقّرشم َرهنلا سرلا ربع - قارعلا يف ٍفورعملا رِهّنلا  ةلجد ىلإ لصوو

 راشتساف «نوملسملا مهيلإ ربعي الئل َنفَّسلا اوقرغأو روسجلا اورسكو
 د ut ةياهنلا يفو «ةباحّصلا  هنع هللا يضر



 کک نيحلاصلا ضاير حرش
 ! ءوس مهّسمي مل مهلجرو مهلبإو مهليخب ءاملا حطس ىلع نوشمي

 هيلع ٌريسي رجحلاك «ءافصلاك راص ىتح رهنلا اذه كسمأ يذلا نمف

 . ريدق ءيش لك ىلع يذلا لجو رع هللا وه هنإ ؟اوقرغي نأ ريغ نم ٌدنجلا

 ازغ امنيح هنع هللا يضر  يمرضحلا نب ؛ ءالعلل ىرج كلذكو

 حطس ىلع اوربعف  ىلاعتو هناحبس هللا اعد 585 مهل ضرتعاو نيرحبلا
 . ءوُس مهّسَمَي نأ ريغ نم ءاملا

 هيلع وسر هب ربخأ وأ هباتک يف هب هلا ربخأ ام کف «ةريثك هللا ثايآو

 نم هب َناميإلا َّنِإف تاداعلا قراوخ نم سانا ةدهاش وأ  مالّسلاو َةالَّصلا

 . ىلاعتو هناحبس هللا ةردقب ناميإ هنأل ؟ هللاب ناميإلا

 هارت نكت مل ْنِإف «كاري هّنأ ملعت نأ_ىلاعتو هناحبس-هللاب ٍناميإلا نمو

 ةلأسم هذهو . هيفا را وو احا نجا كايا ْ

 هلعفي ٌىداع *مأ ةدابعلا ّنأكو هلل دّئعتي هدجت «سانلا نم ثك اهنع لفغي

 يف ّصقن اذهو « اجو رع هّبر دهاشُي هّنأك اهلعفي ال «ةداعلا ليبس ىلع

 لمعلا ىف رنا

 ! ريبكلا ٌيلعلا هلل مكُحلا نأب نموت نأ : هللاب ناميإلا نمو
 - ىلاعتو هناحبس هللا الإ مكاح ال هلل هّلك ٌييعرَّشلاو ٌيينوكلا ٌمكحلا

 نم كلزمْلا نوت ِكمْلا كلم َّرُمّللا لف # : ىلاعت هللا لاق امك ؛ءيش لک هديبو

 لَ کک دكا كري واک نم ُلْذْشَو ءا نم رو اک نك كذا عنو كك
 .[؟5 :نارمعلا] 4 د وى لک

 ٌيداع ٍناسنإ نم مكو ءاهاحضو ِديِشَع دع نيب هَكْلُم َبِلس ِكِلَم نم مكف



 ظ ةبقارملا باب

 ىري زيزع ٍناسنإ نم مكو .هللا ٍديِبَرمألا َّنأل ؛اهاحضو ةّيشع نيب اكلم راَص

 نم مكو !اهاحضو ِةَّيْسَع نيب هللا دابع َّلذأ نوكيف ءدحأ لكل ٌبلاغ هلأ

 هلل مكُحلاو َكِلُملا نأل ؛اهاحضو ةّيِشَع نيب اًريزع نوكي ليلذ ٍناسنإ

 ( .a ( . ىلاعتو هناحبس

 للَحُي يذلا وه لاعت هللاف ءدحأل سيل «هلل ٌنيعرّشلا مكحلا كلذكو

 :باجيإلاف . كلذ يف لصفلا هل ٍقلَحلا نم ٌدحأ سیلو «بج ويو مّرحيو

 ٍلالحلاب اًئيش اومصَي نأ ٌهَدابع هللا ىهن اذهلو ؛هلل ميرحتلاو ليلحتلاو

 ٌفِصَت امل اولو الو # :ىلاعتو كرابت هللا لاقف «نذإ نودب مارحلاو
 رس وب ساس رس يبو

 ما اه

 نإ ب کلا أ كعامل مارح ادعو ٌلككَح ادله بِدَكْلا مكمل نورتفي نيذلا
 .[117 0111 : لحنلا] لأ باع کو لی عم (ه) نوح ال بِكَ َلع

 ملكتي ناسنإلا بهذ ولو ءاَّدج ْعساَو هاب هللاب ناميإلا نأ لصاحلاف

 . ةرابعلا ليوط نع ينغت ةراشإلا ّنكلو «ةريثك اًماَيأ يقبل هيلع

 ۰ : !هتكئالموا : كي هلوقو
 «روُت نم  ىلاعتو هناحبس هللا مهقلخ ءَىِبْيَغ ماع مه :ةكئالملاو

 ًاامب لمعي مهنم لک ؛ةّصاخ ًالامعأ مهل ّلعجو
 ام َنوُلمْفِيَو شرم آم هنآ نوُصَمي ا داد الغ هيام الع :  راّثلا ةكئالم
 ءهنع رجع الو رمألا نع ”رابكتسا مهدنع سيل مهف ء[٦ :ميرحتلا] %4 تورد

 ًلوربکتسی دق ُرشبلاف «رشبلا فالخب «هيلع نوُرِدْقَيو هب اوم ام نولعفي
 يف ٌءاوس هللا رمأ ذيِفََتل اوقلُخف ةكئالملا اّمأ هلع َنوزجعي دقو ءرمألا نع
 . قلخلا حلاصم يف وأ مهب ةَملَعَُملا تادابعلا

 2ر
 ىف هللا لاق دقو هب هللا هرم



 نيحلاصلا ضاير حرش س

 «يحّولاب ٌُلكَوُم ةكئالملا ٌفرشأ - مالسلاو ٌةالصلا هيلع ليربج ًالثمف

 ُقَلَخلا هب عفتني ءيش ٍفرشأب ُلكَوُم وهف «هئايبنأو ِهلّسُر ىَلَع هللا نم هب لز
 فرشأ ناك اذهلو «ةكئالملا نيب ٌعاطُم ٌنيمأ «ةّوق وذ وهو «دابعلاو

 . ةكئالملا

 ٌديِدَس همم # : ىلاعتو هناحبس هللا لاق لسُرلا فرشأ ةا اًدمحم َّنأ امك

 ينا َمّلع ينعي «1/-ه :مجنلا] تلا ألاء رهو 9 ويستر ود قول
 ورم وذ# «ليربج وهو ةديدشلا ىوقلا وذ يأ 4و ديِدَس » نآرقلا ةا
 . < ليلا قفل ابَوْهَو » لَو َّلُمَك : يأ «ئَوَتَسَف ةنَسَح ِةَئيَه وذ يأ

 ىِذ َدَنِعَوَوُف ىذ 9 ليربج : يأ « ميك لوسر لوقل منل © : لجو رع لاقو

 ظ 19-7١[. :ريوكتلا] «نيمأ م عام € نک شعلا

 ةايح يف ىرخأ ةهج نم يتلخلا حلاصمب اولكو نم اًضيأ ءالؤه نمو
 ٌلّكَوُم ليئاكيم نإف- مالسلاو ٌةالصلا هيلع ليئاكيم لثم «تابنلاو ضرألا
 .مئاهبلاةايحو سانلا ةايح «نادبألا ةايح امهيفو «تابنلاو_رطملا_رطّقلاب

 لکوُم ليئاكيمو يحولا وهو بولقلا ةايح هيف امب لكُم ليربج ُلّوألاف

 . تابنلاو ٌرْطَقلا وهو ٍنادبألا ةايح هيف امب

 شرعلا ةلَمح دحأ وهو  مالسلاو ةالصلا هيلع  ليفارسإ مهنمو ٠

 نيب امك هترئاد ميظع ٌنْرَق وهو ءروّصلا يف خفتلاب لكوُم وهو «ماظعلا
 . ليفارسإ هيف خفني «ضرألاو ءامّسلا .

 ءاًجعزم اًنوص «هب مهل َدهع ال اًنوص اوُعِمَس ٌُسانلا هعمس اذإف
 هيف حقن مث 8 «توّصلا اذه ةَّدش نم نوتومي يأ ءنوقَعَصُي مث نوعزفيف سا رتل صرخ



 ED ' ْ ةبقارملا باب

 ظني مایق هى رق سس 7 لل

 نم «نْرَقلا اذه نم حاورألا ُرياطتت ء[1۸ :رمزلا] كورس ماَيِق مه اَذِإَو رخأ

 هئطخت ال يذلا ف هرمعت يذلا هدب ىلإ جودك جرت .روصلا اذه

 !ةايحلا هيف امب نولكوُم ةثالثلا ءالؤه لكف . لجو َّرع هللا رمأب ةرعش

 ِتابلا ةايح نم هيف امب ليئاكيمو «بولقلا ةايح هيف امب لكوم ليربجف

 ۰ . نادبألا ةايح هيف امب ليفارسإو «ضرألاو

 يف ةثالثلا ةكئالملا ءالؤهل هتيبوبرب هللا ىلع يني دي ءا بلا ناك اذهلو

 مهلا كناحبس» لدب ليللا ة ةالص حانتفا يف لوق ناكف « «ليللا ة ةالص 78

 رطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج بَ َمهّللا» :لوقي .2"”«َكِدْمَحب
eاميف َكداَبِع نيب مُكحَت تنا «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو  

 ْنَم يدْهَت َكَّنِإ .كنذإب حلا نم هيف فلتخا امل يندها «نوفلتخي هيف اوناك

 ارض ىلإ ر

 ناوعأ هلو ‹توملا كلَم وهو حاورألا ضبفب لکو نم مهنمو

 نم جرخت يتلا حوُرلل طونحلاو نفكلاب نولزنيو «كلذ ىلع هنودعاسُي

 نم نفكب َنولزني مهنإف  مهنم هللا انلَعج  ناميإلا لهأ نم ناك نإ دسجلا

 مهللا كناحبسب حاتفتسالا ىأر نم باب ءةالصلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(

 حاتتفا دنع لوقي ام باب «ةالصلا باتك «يذمرتلاو ,(ا/ا/7)مقر .كدمحبو

 «ةالصلا حاتتفا باب ءةالصلا ةماقإ باتك «هجام نباو «(۳٤۲)مقر ءةالصلا

 )١١/۲(. يذمرتلا ننس ىلع هتيشاح ىف ركاش دمحأ ةمالعلا هححصو

 مقر «همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب ةرقاسنلا ةالص باتك «ملسم هجرخأ (۲)

(۷۷۰). 



GD 

 نم طونحب اولزن ٍنارينلا لهأ نم اوناك نإو «ةّنجلا نم طونَحو ةّلجلا النَّارٍ 

 ررر اجا زف يذلا را ج وسلب علا ءرانلا نم نّمكو

 مث ٍتوملا كلم اهلتسا موقلحلا ِتخلب اذإف «موقلحلا غلبت ىتح هَحور

 طو ك املا «نفكلاو طونَحلا يف اهوعضوف اهاّيِإ مهاطعأ

 «يمدآلاب هللا ةيانع ىلإ ْزظناف «ندبلا نوطنحيو نونفكي ٌرشبلاو «حوّرلا

 لجو لع لل لاق انهو تدب نرک و ور نیک کام

 » ال ء[١١ :ماعنألا] 4 َنوُطَرَفُي ال مهو اسر هتفو توملأ مدحأ اج اإ یخ
 اهيف نوطرفي الو : اهظفح يف نوطّرفي .

 قراشَم يف حاورألا ضبق ىلع ةردق ىلاعت هللا هاطعأ ِتوملا ُكلَمو

 ةعامج نأ َّضرف ول «ةدحاو ةظحل يف اوتام ولو اهضبّقَي ءاهبراَعَمو ضرألا

 ىف يحاور دف تولا كلت رز منعا نأ ااو ااا

 .دحاو نا

 ةردق مهاطعأ هللا أل ءرشبلاب نوُساَقُي ال ةكئالملا َّنأل ؛برغتست الو

 E يا نجلا نم ّدشأ ةميظع

 أولملا امأتي : لاق ثيح  مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ٍةّصق ىلإ رظناو

 رعي يرفع ا يام 2 تيل را نأ لف افرع داب

 ۲۸ : لمنلا] نیما رَ هلع و كیا ني ی نأ لَم دب كیا اأ  دیدش یوق >

 ءامهنيب رهش ةريسُم ءماّشلا يف ناميلسو «نميلا يف شرعلا ناكمو 4

 ناكو 4مل وملك نو كات نم یت نأ لق -وب کیا انآ 3 : هال

 نم لع مدنع ىلا لاق 8# ف ءةنّيعم ةّيعم ٍةعاَس يف هماقم نم ٌموقي ةداع ناميلس

 نيحلاصلا ضاير حرش



 ( ةبقارملا باب

 نم عرسأ يناثلاو ء[١٠ :لمنلا 4 کر كيل دَ نأ لَ ب کیا أنأ بتكلا

 هار ًالاح « ُهاَءر امف # كءاج دقو الإ ةّدرت ام كرصب ةَّدُم :يأ ءلّوألا

 هللا اعد باتكلا نم هلع هدنع يذلا اذه نإ : ءاملعلا لاق  ٌمْدْنِع ارَمَمْسُم 8

 هذه يف ٣ ىلإ نميلا نم شرعلا ةكئالملا تلمحف «مظعألا همساب

 . نجلا نم ئوُقُأ ةكئالملاف اإ . ةظحللا

 ّضبقي نأو اهبراغمو ضرألا قراشم يف سالا تومي نأ ةبرغتشت الف

 لکو یدل تملأ ُكَلَم مکلف لف # :  هللا لاق امك «ٌّدحاو ُكّلَم مهحاورأ

E eK EESلا  

 لوقي نأ ٌنكمي له «تام ْنَم ّلك حور ضبقا ِكلَملا اذهل هللا لاق اذإف

 تكا ملقلل هللا لاق امل اذهلو «مهرمأ ام هللا نوصْعَي ال مهنأل !نكمي ال ؟ال

 موي ىلإ ٌنئاك وه ام ّبتك ءدآمج ٌملقلاو «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام

 نم ٌةدّرَملا الإ يصعي نأ ُنكمي ال رمأب َرمأ اذإ - لجو رع  هللاف «ةمايقلا

 نم ٌةعبرأ ءالؤهو !؟هللا نوصْعَي الف ةكئالملا امأ «مدآ ينب نم وأ نجلا

 ظ ظ . ةكئالملا
 هللا ٌةركذ دقو ءاهن زاخ وهو «راّلاب لكوُملا «كلام ٌسماخلا ُكلّملاو

 4 وكم رکا لاق كبر اتع قل كرب أوَداَبَو# :رانلا لهأ نع هلوق يف
 مكنإ : لاق !هيف نحن امم انحرُيو انكلهُيو انتمُيل : ينعي ء[۷۷ :فرخزلا]

 ظ !نوثكام
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 (ناوضر) همسا نأ راثآلا ضعب يف َدَرَوَو : ةّنجلا ٌنزاخ :سداّسلا

 ٠ .راّنلاب َلُكو الام نأ امك ةّجلاب لکو اذهو

 مآ همساب لعن مل ْنّمو «همساب هب انما ةكئالملا نم هّمسا انُملَع ْنَمف

 هب ءاج ام لکبو هفصوبو هملعن يذلا هلمعب انمآ «لامج إلا ليبس ىلع هب

 . ةكئالملا ءالؤه فاصوأ نم ةنشلاو باتكلا

 9 وَرُ نأ ٌنكمي لهف ؛ٌيبيغ ٌمَلاَع ةكئالملا نإ انلق : ةلأسم

 ب اع اراک يلا رر للمال «َنْوَرُي دق معن :باوجلا

 !هتووص لغ ن وك نآذللا ذا زأ روض ىلع

 «نيعضوم يف اهيلع هللا هقلخ يتلا هتروص ىلع ل ٌئيبنلا هآر ليربجف
 ءامسلا يفو « ةكم برق ءارح راغ دنع ضرألا يف :ء ءامسلا يفو ضرألا يف

 4 قتلا ةد دنع( یا 2 دَ ط هللا لاق امك « ىهتنُجلا ةرذس دنع

 ١١۳ ١5[. :مجنلا]

 ةئامٌثس هلو هلك ّقفألا ألم :يأ «قفألا دس دق حانج ٍةئامٌّتس هلو ُهآر
 ايلاع ٌءِيَّشلا ناك اذإ ْنكل «لجو ّزع هللا الإ ةحنجألا ةردق ٌجلعي الو «حانج

 . اًدج عساو هنأ هانعمف ّقفألا سو

 ٍناسنإ ةروصب هيتأي اًنايحأ «نيترم هتروص ىلع كي ٌئئبنلا آر يذلا اذه
 هءاج دقف « ليربج ةصق يف انعم يذلا هنع هللا يضر  رمع ثيدح ىف امك

 ا هلع ل بالا اب يدش يلا داوس يدش لجر روه
 هللا مهاطعأ دق «ريدق ءيش لك ىلع هللاو Nat ةرفشلا

 ةدارإب اّمِإو مهرايتخاب اّمإ ءرشّبلا روصب اورّوصتتي نأ كلذ ىلاعتو هناحبس
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 . ملعأ هللاف ةروّصلا هذه ىلع اونوكي نأ مهرمأي هللا «هللا

 درو ام ٌليصافتو - مالّسلاو ةالّصلا مهيلع  ةكئالملا لاح هذه امّنإ

 نأ انيلع نكل هوكي هللا ٍلوسر ِةَْنُس يفو ىلاعت هللا باتك يف ٌروكذم مهيف

 :ردب ةوزغ يف مهل هللا لاق ءءاّدشأ ءايوقأ مهّنأو ةكئالملا ءالؤهب نمؤن
 <« ر 2 م م ر 7 2 ع ص م ر چ م 2

 اونرضاف بعرلا أورَمك تسلا بولو يف ىقْلأَس أوثما تذل اوف عم نأ »
 عم َنولتاقي اوناكف ء[١١ :لافنألا] 4 ناب لڪ مهتم أوبرا الآ یر ترس

 يردي الو هسأر ىلع فيّسلاب اًبورضم طقسي ٌرفاكلا ىرّيف ءردب يف ةبا > ||

 قوق أونِرصَأَف ل : مهل لاق هللا نأل ؛ ةكئالملا مه ُهلتق يذلاو «هلتق يذلا نم
 هل ول سر

 ققاشي نمو ا هَل واس مهن كلذ 29 ٍناَسب لڪ نم ارضا قاَتَمألآ

 نيب هاَْمِلَع ْنَم « مهب َنمؤن نأ انيلعف باميلا دیس هلا كرإسك لو سرو هل
 ِتادابع نم مهنع ءاج نمب َنمْؤُت نأو .لامجإلابف ًالإو ءِونْيَعب هب انمآ
 ناكرأ ٌدحأ مهب ناميإلاو «ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام قفو ىلع ٍلامغأو

 مهل دوجُو ال مهّنِإ :لاقوأ .مهب بدك وأ «مُهركنأ نمو «ةتّسلا ٍناميإلا
 اًرفك رفك دقف ؛رّشلا ىوُف مه نيطايشلاو ءريخلا ىوق مه مهّنِإ :لاق وأ
 . نيملسملا عامجإو ِةِكَبهلوسرو ىلاعت لل بدكم هنأل ؛ ةّلملا نع اًجرُخُم

  ٌةكئالم كانه ّنوكي نأ اوركنأ ثيح ٍِلالَّصلا ةياغ ٌموق ّلض دقو
 ٌءيش كانه سيلو ريخلا ىوُق نع ٌةرابع ةكئالملا َّنِإ :اولاقو  هللاب ذايعلاو
 1 . ةكئالملا ملاع ىّمسُي

 ٌليوأت اذه نأ مهل َنّيبن نأ بجاولا ناف نيلّوأَتم كلذ اولاق نإ ءالؤهو
 امل َنوبّذَكُم مهنأل ؛رافك مهنإف َنيلّوأتم ريغ ةولاق نإو «فيرحت لب «لطاب
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 ”رداق هللاو «ةكئالملا دوجو نم َهَّمألا هيلع ثعمجأو ةنّسلاو باتكلا هب ءاج

 ل 0 والا

 ميكر عمو هوجو يف لاكتإ الو َنودوجَْم نجلا مه اهف

 نوؤش ِهَقَلَخ يف ىلاعت هلو .ةرهاظلا ءايشألا كردت امك ةرهاظلا انِّساَوَح .

 هب دارملاو «باتك عمج ُبتكلاو «ثلاثلا ٌنكرلا وهو «هبتكو» :هلوقو

 : ىلاعت لاق امك «باتك هل لوسر لكف . لسُدلا ىلع هللا ُهَلَرْنَأ يذلا باتكلا
 اَنْلَسَرَأ دل : لاقو ۷ : : ىروشلا] نامل َقَلْلِي بتكلا َلَرَأ ىلا ها هلآ 7

 4 سَ سال موقيل تآريِمْلاو بتكلا ٌمُهَعَم آرا ياب ار

 .[؟6 :ديدحلا]

 !هملعن ام اهنمو ةملعن ال ام بتكلا نم ْنكل

 ةالصلا هيلع - ىسوُم ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا ۳ «ةاروّتلاف

 - ىسيع ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا وهو «ليجنإلاو «مولعم - مالسلاو

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  ميهاربإ فحصو «مولعم  مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف ٌروكذم - مالسلاو ةالصلا هيلع  دٌواد روُيَرَو ءنآرقلا يف ةروكذم

 ةاروّتلا ريغ تناك نإ  مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسوم ٌفحصو «نآرقلا
 . اضيأ ٍنآرقلا يف ةروكذم

 مل امو ءهمساو هنْيَعب هب ٌناميإلا بجو نآرقلا يف همسا هللا ركذ امف

 . ًالامجإ هب نمي ِهّنإف زكذي
 .ةاروّتلاوه اًباتك_مالسلاو ةالصلا هيلع_ىْسوُم ىلع لزنأ هللا نأب ْنمٌّونف

 وه اًباتك - مالسلاو ةالصلا هيلع_دواد ىلعو «ليجنإلا وه اًباتك ىسيع ىلعو
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 .لوقن اذكه ءاًمحص- مالّسلاو ةالّصلا هيلع-ميهاربإ ىلعو ءروبّرلا
 ىلع لزن يذلا وه مويلا ىراصُنلا دنع دج ام نأ كلذ ينعي الو

 ٌةرّيغمو ٌةفّرحم مويلا ىراصّنلا يديأ يف ةدوجوملا ليجانألا نأل ؛ىسيع

 اذهلو ءاوفرحو اوصقنو اهيف اودازف ىراصّنلا ةسواسق اهب بعل «ةلّدَبُمو
 لزن يذلا باتكلا نإف كلذ عمو «ةسمخ وأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت اهذجت

 ميركلا باتكلا ظفحب لّقَكَت امّنإ ىلاعت هللا ركل ءدحاو ”باتك ىسيع ىلع
 «حيحّصلا وه ام سانلل ُنّيبي ُهَدْعَب يبن ال هّنأل ؛ ةي دمحم ىلع لزن يذلا
 هنأل ؛فيرحتلا نم َّلْخَت مل اهنإف ةقباسلا ُبتكلا اّمأ . فّرحملا وه امو
 َّنأ يف سلا وه اذهو .فرحملا اهيف نويو ّقحلا اهيف نوي 600
 سانلا ملعي نأ لجأ نم يس ا

 . ّقحلا ٌنّيبتو ءايبنألا يتأتف ةفّرحم ّبتكلا اودجو اذإ ءايبنألا ىلإ مهتج

 دنع نم يح نّيعملا يلا ىلع لن يذلا باتكلا نأب نموت نأ مهملاف

 ءلزن يذلا باتكلا وه َمويلا هعابتأ يديأ يف يذلا باتكلا نأ ىلع ال هللا
 لدم فو فرم هلإ اعطق لن

 نأ امك ءٌقح وهف اهيف َءاج ربخ لك نأب نمؤت نأ ٍبتكلاب ٍناميإلا نمو
 ْتلَرَن يتلا بتكلا يف ثءاج يتلا رابخألا نأل .ّقح وهف نآرقلا يف ربخ لک
 دأب ٌرمؤت كلذكو . نح وهف هللا دنع نم ربخ ّلكو ؛هللا دنع نم ءايبنألا ىلع

 ملو ف فرح مل مكح لک ينعي وح وهف هللا دنع نم ٌحيحص اهيف مكح لک
 نخل َقح اهّلك هدابع اهب هللا ملأ يتلا هللا ماكحأ عيمج َّنأل ؛ ؛ قح وهف رَبي

 رغ اهنأب هيلع باوجلا انّيب ٌلاوُسلا اذه ؟ةفرحم ريغ نآلا ىلإ ْتيِقَب يه له
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 . ةلّدبمو ٌةفّرحمو ةرّيغم لب «ةنومأم

 ؟ةقباّسلا ٌبتكلا اهب ثءاج يتلا ماكحألاب ّلمعن نأ انيلع له نكلو

 ذري مل ام هب ٌلمعن اننإف «بتكلا هذه نم انيلع هللا ُهَّصق ام اّمأ :لوقن

 يقتل اي سفتلا نأ اف َعِلَع اسکو # :ةاروّتلا نع ىلاعت ُهلوق ُهلاثم

 لاو لاب نقلا نالا تالار فال تكلا نامل ا ا

 رع هللا اهلقنو ةاروتلا يف ةبوتكم هذه ٤٠[« :ةدئاملا] 4َنوُمِيلَصلا مه کيلو

 نأ لجأ نم الإ انيلع اهّصقي مل لجو رع هللا ّنكل «نآرقلا يف انل لجو

 4بد الآ لول ةع صصص ف تاک قل > : هللا لاق امك ءاهب ٌلمعنو ربتعن
5 
 ر م و ب وَ

 : ماعنألا] 4ةف مهند لأ ىَدَه َنِذَلا َكِيَلْوَأ 8 :لاقو 1١١[. :فسري]

 هللا نأل ؛انل عرش وهف ةقباسلا بتكلا نم انل هلقن امو انيلع هللا ُهَّصق امف ٠

 راص هفالخب انعرش درو اذإف «هفالخب انعْرَش درو اذإ الإ ءاَئَبَع ةّركذي مل
 اخوُسنم نوكي ام انعرش يف ةلزانلا ةّيعرشلا تايآلا نم نأ امك .اهل اًحسان

 ظ خسني دق هنإف ًالقن ةقباّسلا بتكلا نع هللا ُةَركذ ام كلذكف «ىرخأ ِتايآب

 ا . ةعيرّشلا هذهب
 بنا كلذب رمأ امك ءهبّذكُن الو ُهَقّدِصُن ال اف مه مهبتك يف ءاج ام اأ

 الو مهَقَّدَصُت ال نأ ليئارسإ ونب انئَّدح اذإ اميف - مالسلاو ًةالصلا هيلع

 هللاب انمآ : لوقنف «قحب مهبّذكُ امّبرو ٍلطابلاب مهقّدصُن امّجر انلأل ؛ مهبّدكن
 ْدِهْشَي مل ناك اذإ مهبّذكن الو مهقّدَّصُت الو «مكيلإ زن امو انيلإ َلزنَأ امو
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 هذه هيضتقت ام انلمع هبذكب وأ هتّكصب هش ْنإف .هبذكب الو هتځصب انعرش
 . هانبذك هبذكب َدهش نإو «هانقدص هتّكصب َدهش ّْنِإ «ةداهشلا

 - ءايبنألا ضعب رابخأ ىلإ ليئارسإ ينب رابخأ يف ٌبسنُي ام كلذ نمو

 هدنج نم ٍلُجر ةأرما هْئبجعأ هنأ دواد نع ركذ امك مالسلاو ةالصلا مهيلع

 دخأيف ُلَيْقُب هّلعل لتاقيو ٌردعلا ىلإ بهذي نأ ٌيدنجلا نم َبلطو اهّبحأف

 هيلا نوم ارم عام هل الا ف ثعبف ّي

 َلاَقَف ٌهدِحاو هي ىلو هجن نوعشو مسي ل ا : نيمصخلا دحأ لاقف

 نم ار و وچان لإ كی ٍلاَوْس َكَمَلَط دَ لاق () ٍباطِخْلَأ يف فّرَعَو الك ا
 0 - ساس ثلا ےس ص ر ر س رض ES 5 5 رسب ود و

 واد نطو مه مات لیکو يحمل لیمو ثم را لإ نب لع مصعب تسل ءاطلخلا

 لم اذهف :اولاق «[74 «۲۳ :ص] € باتأو ا دكت اك

 ةأرما َنيعستو اًعست غلبي ام ءاسّنلا نم هدنع ناك ثيح دوادل هللا ُهِبَرَض

 ! ةئاملا اهب ّلمكُيل ّيدنجلا اذه ةأرما ذخأي نأ لواحف

 بن  مالسلاو ةالصلا هيلع - دواد َّنأل حضاو بذك ةّصقلا هذهف
 اذه َلعفام يبن ُريغ ِهّنأ ول لب «ةليجلا هذه َلّيحتي نأ ٌنكمي الو «ءايبنألا نم

 0 ٌىبن وهو فيكف لقاع وهو

 .اهنأل ؛بذك اهنإ ٌلوقن ٌليئارسإ ين ؛ نع كما يتلا ةصقلا هذه لمف

 هذهل هريسفت دنع هريسفت يف ةصقلا هذه توبث مدع لوح ريثك نبا ظفاحلا مدلك نطل 21(

 .ةيآلا
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 ةالصلا مهيلع ِءايبنألا نع ًالضف «لقاع ٌّيأب قيلت الو «ّيبنلاب قيلت ال

 : نيّيسيئر نيمسق ىلإ مسقني مهبتك يف ًءاج ام نأ : ةصالخلا

 اذهف ةا هللا لوسر انيلع ُهَّصق وأ نآرقلا ىف انيلع هللا ُهَّصق ام :ًالوأ

 : تالاح ثالث نم ولخي ال اذهف .مه هولقنام : يناثلاو

 . هّدرنو هبذكن نأ انيلع ٌبجيف ؛هيذكب انغرش دهشي نأ : ىلوألا ةلاحلا

 . هب انعرش ةداهشل هلبقنو هقدصَنف هقذصب انعرش َدهش ام : ةيناثلاو
 ال مهنأل ؛فّقوتن نأ انيلع ٌبجيف ءاذه الو اذه سيل ام :ثلآثلاو

 . صقّنلاو ةدايّزلاو ُرييغتلاو بذكلا مهربخ يف لصخيو ناوت

 . عبارلا نكرلا وه اذه (هلّسٌرو» : هلوق

 مهلعجو َقلَخلا ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا ملهسرأ نيذلا ٌرشبلا مه لسُرلا

 الإ «ّمأو بأ نم اوقلخ شب مهو «هعئارش غلبت يف هدابع نيبو هنيب ةطساو

 29 بأ الب مَآ نم هّقلخ هللا نإف-مالسلاو ةالصلا هيلع_ميرم نبأ ىسيع

 امك «مهيلع ةّجحلل ةماقإو دابعلاب ةّمْحَر ىلاعتو هناحبس هللا مهلسرأ

 ىلإ ورعب ملأ جون لإ انْيَحَوَأ اگ كِل آَمِيحَوَأ اإ )» : ىلاعت هللا لاق
 yS crs يم مس يو هب كص بدم ll A ى ورد 5
 « لسرلا دعب ةجح هللا لع سائل نوک التل َنيِرِذَنَمَو َنِرَشبَم السر » : هلوق

 1١57-١50[. : ءاسنلا]

 - 1 نال 3 5 7 0 ا
 هلوق كلذ ليلدو ةي دمحم مهرخاو حون مهلُؤأ (ريثك ددع مهو
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 حص دقو ورب نم سلاو جو لإ اتوا اک كی إ انيحوأ ت #  :یلاعت



 ةبقارملا باب

 نوثأي ةمايقلا موي نمأنلا نأ» : ةعافشلا ثيدح يف امهريغو نيحيحصلا يف

 . ''”(ضر ألا لهآ ىلإ ٍلسُرلا لأ تنأ حو اي : هل نولوقيف حون ىلإ
 ةلوق وهف لسُرلا يدوس ةالصلا هيلع - ّحبنلا نوك ٌليلد أ

 5 ن لا اهلا لش کو مکیاج ني ا لام

 ٤١[. :بازحألا]

 نان م ٠ . E «نيتيبنلا مت اخ انآ » : لاق هنأ هم هنع حصو

 يفو هللا نع هب وغلب اميف نوقداص هللا ا نيذلا لسرلا عيمج

 .مهتلاَسر
 راسا ا ل قموانل عزاب تنك تنبع ْنَم ِءامْسأب ّنمؤن نأ انيلع -

 . لامجإلا ليبس ىلع مهب نمؤن اننإف ءانل

 0 ٍةَمَأ نم ام َّنأ َّنمؤن نأ اضيأ انيلع

 وسر و ملڪ ن مب دقو 9 : ىلاعت هللا لاق امك «ةَّبُحلا مهيلع

 نر ١> يلاعت لاقو ٢ : لحنلا] € تود ينجو هلأ أو دبعأ

 1 : رطاف] ردن امف الخ

 لقكلا ةهج نم مهنع حص اذإ سوا هب ثربخأ ام لكب قص نأ انيلعو

 أ الوش

 لِ او اتلسو دقو 8 : لجو وع هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 ءاهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا باتك م ,(1070)مقر © ويو

 .(195١)مقر

 ءملسمو «(٠٠٠٠)مقر ءب نييبنلا متاخ باب «بقانملا باتك ؛يراخبلا هجرخأ (۲)
 ملسم دنع ظفل يفو < . (٦۲۲۸)مقر لا متاخ م هنوك ركذ باب ‹«لئاضفلا باتك

 . ؟ءايبنألا تمتخف تئجا :(۲۲۸۷)مقر
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 هعابتا انيلع ّضرف يذلا وه هنأل ؛ ةي دمحم مهمتاخ بَ نأ انيلعو

 زارا اك مسي هلأ لوس نإ شال اكا لَه 9 : ىلاعت هللا لاق

 يلا هلوسرو هاب اوما Ea یس وه الإ هلإ ال ضرذلاو تونَمَسلا فم

 4 توده ْمُكَلَعَل ُهوُعَبَتأَو ءهيمِلَكَو واب تيري ىلا يذل
 نوت مسنك نإ زف # : ىلاعت لاقو . هعابتاب ىلاعت هللا انرمأف «[158 :فارعألا]

 مهعبتن اننإف لسُرلا نم هاوس ام اما ١ : نارمع لآ] € هللا کیی يف روع وعبتاف هللا

 لضفأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم «مهعابتاب رمألاب انعرش درو اذإ

 هس منيو ُهنلُت موُقَيو ليلا تفصن ماني ناك ءدؤاد يخأ ٌةَدلَص ِةالَّصلا

 اذهف «''”«اًموي ُرطفُيو اًموي موصي ناك «دواد يخأ ٌمايص مايّصلا لضفأو

 . هيف هعبَتن نأ لجأ نم ؛ همايص كلذكو « ليللا يف هدُّجهتو دواد دّيعتل ةياكح

 - هللا الا َفلتخا دقف هعابتاب رمآلاب انعاش ذري مل اذإ ام

 عرشب سيل هنآ وأ هفالخب رمألاب انَعْرش ذري مّ ام انل عرش انلبق ْنَم عرش له

 ؟هعابتاب رمألاب انعرش دري ىتح انل

 i اير راو انلبق ْنَم عرش نأ حيحّصلاو

 هلأ ىده نذل كيلوأ 9 : لي بنل لاق ّلسُؤلاو ءايبنألا ركذ امل ىلاعت

 يدهب يدتقي نأ هي اًدَمحم هّيبن هللا رمأف ء[۹۰ :ماعنألا] 4 :ِدََنَأ ا مهدد هب

 ءملسمو «(١١١١)مقر ءرحسلا دنع مان نم باب ءدجهتلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ )١(

 .(909١١)مقر ء...هب ررضت نمل رهدلا موص نع يهنلا باب «مايصلا باتك



 تسرب بل الأ لوألا ؛ ربع مہصصف ف تاک دق # : ىلاعت هللا لاقو

 نم ٌةلّوطُم ُهَبّصق انيلع ىلاعت هللا ٌّصصق يتلا فسوي ةروس دخآ هذهو 11

 ظ . اهيف امب َربتعن نأ لجأ
 يف «ةريثك َدئاوف ففسوي ةروس نم هللا مهمحر - ءاملعلا ذخأ اذهلو

 دنع نئارقلاب لمعلا :اهنم اوذخأو «هريغو ءاضقلا يف ةّيعرش ماكحأ
 <” ےہ رل

 E نإ ولك و هاك ةنهكَو 7 : ىلاغت هلوقل ؛مكحلا

 يت بلا قنا كر ورك هيدر تاكو
 َّدَق صيمقلا ناك اذإ هّلأل ؛ةئيرق هذه :اولاقف ء[۲۷ 275 :فسوي] 4َنيِقِدنَّصلَ

 نم - ربد ْنم ناك اذإو ءهصيمق ْثَّدقف اهبلط يذلا وه ٌلجّيلاف لبق نم

 اهب تبث ةنيرق هذهف ءَّدقنا ىتح هّصيمق ترجو ُهْتبلط يتلا ا
 ىلع لدي ام ةنُسلا يف ناك نإو ةنيرقلا هذه اودمتعا ءاملعلاو «مكحلا

 . ةلأسملا هذه ريغ يف نئارقلاب مكحلا

 ظ ا ل ريش يب ی
 نأو ( مهّبحن نأ: 5 انيلع  مالسلاو ةالصلا مهيلع - لسّؤللو ‹ (هفالخب

 ٍلهأ ٍتاقبط نم ايلعلا ةقبطل 0 تسي امب مھمّظعن
 مآ يل مك لوسيا هَل ا د

A 1 24اًيِفَر َكِيِكْوُأ سَ ا اشو كي قب دَِصلَاَو َسِيَبلا نم مهيلع هلل 5 5 مر مصر ا ھر م » 

 .[ 19 :ءاسنلا]

 6 رخآلا, مويلاب ُناميإلا» : وهف ٌنسماخلا ٌنكرلا امأ
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 کس

 ال هّنأل رخآلا مويلاب ةمايقلا موي َيّمّسو «ةمايقلا موي وه :رخآلا مويلاو
 يف ٌةلحرمو «هّمأ نطب يف ٌةلحرم :عبرأ ٌلحارم هل ٌناسنإلاف .هدعب موي

 «لحارملا ُرخآ يهو «ةمايقلا موي ةلحرمو «خزربلا يف ةلحرمو ءايندلا
 نأ هللا َلأْسن ةّنجلا يف اّمِإ ءساّنلا هيف ٌنكسي .رخآلا مويلا َيمُس اذهلو

 .ريصملا وه اذهف_ هللاب ذايعلاو راّنلا يف اّمإو «مهنم انلعجي
  ةّيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك هيف لخدي رخآلا مويلاب ناميإلاو

 لهأ ةديقع يف ٌ*صتخم باتك وهو ؛ةّيطساولا ةديقعلا» باتك يف هللا همحر

 ج قا امهر الا کوا «ةعامجلاو ةنّسلا

 .ةريثكلا تادارطتسالا مدعو هحوضوو

 ام کب ناميإلا رخآلا مويلاب ناميإلا يف لخڏَي» : هللا 6 لوقي

 . "'”«توملا دعب نوكي امم كي ٌئيبنلا هب ربخأ
 هنالأشيو هناَسِلْجُي ناكلَم هاتأ ُتّيملا نفد اذإ :ربقلا ةنتف : كلذ نمف -

 ؟ ! كمن نم ؟كنيد ام ؟كّير ْنَم : نالوقي «ةلئسأ ةثالث

 مكاّيإو ينلعجي نأ هللا 01 لرقلاب يما نيدلا هلا تف

 يدانيف «دّمحم ىّيبنو «مالسإلا ينيدو هللا يبر :نمؤملا لوقيف - مهنم

 ةّنجلا نم ُهوُسِبْلأو ةّنجلا نم ٌةوشرفأف يدبع قدص نأ ِءامّسلا نم دانم
 نم ةّنجلا نم هيتأيو رّصَبلا ذم هربق يف هل حسبو .ةئجلا ىلإ اًباب هل اوحتفاو
 . ميعنلا نم ٌدهاشي ام اهيف دهاشيو ءاهحؤر

 )١( ةيطساولا ةديقعلا ص)٠١(.



 ظ ةبقارملا باب

 .يردأ ال . .هاّم هام :لوقيف «رفاكلا وأ  هللاب ذايعلاو  قفانملا امأو

 وه امّنإو «هبلق ىلإ لصي مل ٌناميإلا نأل ؛هتلقف اًعيش ٌنولوقي سانلا تحمس
 هذه .هربق يف هيلع حتمي الو «ىنعملا ام يردي الو عمسي وهف «طقف هناسلب
 هللاب ذيعتسن نأ  مالسلاو ةالّصلا هيلع ٌنيبنلا انرمأ اذهلو ءاّدج ٌةميظع ٌةنتف

 . "'”«رانلا باذعو «ربقلا باذع نم كب ُدوعأ ينإ مهللا» ةالص لک يف اهنم

 .ربقلا باذعو ربقلا ميعنب نمؤن نأ اضيأ كلذ نمو-

 نمل ربقلا باذعو «نينمؤملا نم َميعّنلا قحتسي نمل ربقلا ٌميعن
 ِةنُّسلا لهأ هيلع عمجأو «ةنّسلاو ٍنآرقلا يف كلذ ًَءاج دقو «باذعلا ٌقحتسي

 ظ املا

 0 تیا ا هلآ یز كلك # : ىلاعتو كرابت لوقي هللا باتك يفف -
 هوم ومت رشک امی جلا وحدا مکی کس تووشی تویی ةكيلملا مھر تی

 .[ةافولا دنع : يأ] ء[۳۲ ۳١ :لحنلا]

 نف نك نإ امك :  ةعقاولا ةروس رخآ يف CS احس كارو

 ركذ يف اذه لوقت لملف فخ: را ربط كشر او نيرا

 ُناَحيَرَو وَر ُهلف َنيبَرقملا نم ناك اذإ .توملا ه ءاج اذإ رضتحملا لاح

 . مويلا سفن يف مين ُهنَجو
 رص رس ر

 ذإ كرت ولو :ّلجو رع هللا لوق ىلإ عمتساف ربقلا باذع اما

 ءملسمو «(۸۳۲)مقر «مالسلا لبق ءاعدلا باب ءناذألا باتك «يراخبلا كلذ جرخأ )١(

 .(089)مقر .ةالصلا ىف هنم ذاعتسي ام باب ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ظ
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 وطاب توملا ِتاَرَكَس : يأ © ِتْوْلَأ ٍترَمَع ىف توُمدظلا
 هت دن جر » رافكلا نم رضتحملا اذهل مهّيديأ َنيّدام 4 مهيد

 برهتف «باذعلاب - لاب ذايعلاو - رشت اول ؛ مهسفنأب ٌنوحيحش مهنأكو

 E .رْخأ# :لاقيف .ناسنإلا اهب ٌحشيو ٌقّرفتت ا

 دهني قع مک قل لأ ار ن ا امي ٍنوُهْلَأ تاع رور

 . مهراضتحا دنع مهتوم ٌموي َمويلا : يأ ء[۹۳ : ماعنألا] نورس

 اًعْشَعَو ودع اہک ورعب رال : : نوعرف لآ يف هناحبس هللا لاقو

 ورعب راَثلأ ا : لاقف * ٍباَدَمْلا دشا تور لاء ولحد هال لأ موت موو

 لالالا موقت موو # ةعاسلا مايق لبق اذه ي فو ودع ام

 باذعلاو ميعنلا اذه نأ 7 نأ انيلع بجي نكلو . #ٍِباَدَعْلا َدَسَأ َسّوَعَرِ

 ال ناسنإلا نأل «ءانّتاومأ اَنَقَد ام هيلع انعلطا ول اننأل هيلع علّطن ال ٌنيبيغ رم

 رجع اذإ ٌقفانملا وأ َرفاكلا نأل ؛ عزفي «هعمسي باذعل هيم مدي نأ نكمي

 «ديدح نم  ةقرطملا ٍلثم ٍديدحلا نم ٍةعطق - ةبزرمب ُبَرضُي ةباجإلا نع
 امور 4 ا لان نالا الإ ويت كاس بف يصف
 .«قعصل ْناَسْنِإلا

 َباَذَع مكعمسُي نأ هللا ثوعدل اونقادت نأ ًالؤل» : لب ٌيبنلا لاقو

 الو اًبيغ هب ٌنمؤن لب ءاّسح هب ُملعن ال انّنأ هللا ةمعن نم ْنكلو «''”«ربقلا

 تابثإو هيلع رانلا وأ ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب «ةنجلا باتك «ملسم هجرخأ )١(



 ظ ةبقارملا باب

 . اًسح هکردن

 تررم اذإ !ةحيضف هيف ناكل اًسحو ةداهش ربقلا باذع ناك ول كلذك

 يسال نس اس وح

 َنوماني الف « هيوذو هلهأ ىلع اًقلق اذه ناكل ّنمَحُي ةداهش هلأ ولو :اثلا

 نم نكل «باذعلا نم اًراهنو ًاليل ٌحيصي مهبحاص َنوعمسي مهو ليللا يف
 ٌصخش يتأي الف «هنع ُمَلْعُي ال اًبيغهلعج هللا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر

 ؟باذعلل اًرثأ دجن مل نيموي دعب َربقلا انرفح ول اننإ :لوقيو
 بيغلا اذه ىلع علطُي دق ىلاعت هللا نأ ىلع «َيبيغ ٌرمأ اذه ّنأل :لوقن

 ِثيدح نم نيحبحّصلا يف تبث دقف « هيلع ملَطَي امّيرف «هدابع نم ءاش ْنَم
 : لاقو ةنيدملا يف نيربقب َرَم ا ىبنلا نأ» : امهنع هللا يمر اوب

 .لوبلا نم ٌةزنتسي ال ناكف امهدحأ أ اأ ءريبك يف نابّذعُي امو نابّْذعُبل امهتإ

 نيربقلا نيذه ىلع يبن هللا علطأف «ةميمّتلاب يشّْمَي ناكف رخآلا اأو

Îظ  

 نع نيكلملا ٌلاؤس يهو «ربقلا ةنتفب نمؤن نأ انيلع ُبجي هنأ لصاحلاف
 > ۰ اخرا رتل م نا « هّيبنو هنيدو هر

 يف ٌنوكي امب ناسنإلا َنمْوي نأ :رخآلا مويلاب ٍناميإلا يف لخدي اًممو-

 يف سانلا ماق ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف : فت اذإ هلأ كلذو «رخآلا مويلا سفن

VE TI OD E AEE 

 . (۳۱۸)ص هجيرخت مدقت لل



 نيحلاصلا ضاير حرش

 نس

E taا اک 1 ىلاعت هللا  

 «لعتنم ريغ اًيراع اذكه ِهّمَأ نطب نم جرخي َناسنإلا نأ امكف ء[١٠٠ :ءايبنألا]

 ةمايقلا موي ضرألا نطب نم جرخي كلذكف «لام هعم سيل «نوتخم ريغ
 ار < ااو الا ةيملاعلا" ترلا نوفر 4 ةفصلا هذه ىلع

 ءاّمْهُب الرغ ٌةاَفْح فصولا اذه ىلع مهلك .«نونمؤملاو ٌرافكلاو ءٌرابكلاو

 رظن نع مهلغشي ام رمألا نم مهاهد دق هنأل «ضعب ىلإ مهضعب رظني الو

 . ضعب ىلإ سانلا ضعب رظني نأ نم مظعأ ٌرمألاف « ضعب ىلإ مهضعب
 امك «هيلإ ٌرظنت الو اهيلإ ظني الو لُجَّرلا بنج ىلإ ٌةأرملا ٌنوكت امر

 ©9 ياو وما 9 دل نم لأ ر موي € ُهَمَآَصلا تاج ادق # : لجو رع هللا لاق

 ا دیني أس فموي مهن يأ لکل ()) © هينبو ءوْئَحصَو

 e 0ا0 ن م0 را لاب ناميإلا نمو

 ل مويلا انضرأ َّنأل ءدلجلا يأ ُميدألا ٌدَمُي امك اَمَّدُميو ّضرألا هذه

 اك يعيش اهلكل ءلامشلاو بونجلا نم اا م ا یک
 4 تّدُم شل 9 ت ل تول تأ هائلا اإ :  ىلاعت هلوق هديفي
 موي كلذو ءءامّسلا تّمشنا اذإ الإ دمت ل اهنأ هانعم ء[۳ ١ :قاقشنالا]

 الو ٌةيدوأ اهيف سيل ا LEE ةمانقلا

 ىرت ال اًمصفص اًعاق - لجو ٍّرع ُهِبرلا اهر ذب «لابج الو ٌءانب الو ٌراجشأ

 نا روك دملا ته اا ىلع اع اا ر اننا را عا

 نم ُسمَّشلا ىندتو «هنيميب - لجو ّرع-ُِبّرلا اهيوطي «ُتاوامّسلا ٰیوطتو



 | ةبقارملا باب

 الا لاتو اص اإ «لیم ردقب مهسوؤُر قوف نوكت ىتح ِقلَخْلا

 نم مسي نم سانلا نم ّنأب ُنمؤن اننكل «سوؤرلا نم ةبيرق يهف ناك اّيأو
 E ناي ياي م يسرب ءاهّرح

 ةعبس» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «دحاو يتسن يف لوسّرلا مهركذ نيذلا

 ؛هللا ةعاط فأ تاشو لداع ماَمإ : هلظالإ | لظ ال موب هّلظ يف هللا مهل

 اقّرفتو هيلع اعمتجا « هللا يف باخت ٍنالَجرو «دجاسملا يف ّقَّلَعُم هبل لجرو

 لجرو «هللا فاَحأ ينإ :لاقف لاَمَجو بصنم ثاذةأرما ةتعد لجرو «هيلع

 هلا َركَذ ٌلُجَرو هنيمي ُقفَنُت ام ُهلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب َقَدَصَت

 . ''”(هانيع تضافن اًيلاخ

 بجوأ الو موقأ لدع الو «هتّيعر يف لدع يذلا وه : لداعلا مامإلا-١

 لأ نإ :  لوقي هلل َّنأل «لدعلا سأر اذه « هللا ةعيرش مهيف مكحي نأ نم

 هنإف هللا ةعيرش ريغب هبعش مكح نمف ٠ : لحتلا] نسخ لما رم 2
 ارا آمي مک ل سو # :لاق هللا نأل «هللاب ذايعلاو ٌرفاك وه لب «لدع ام
 .[44 :ةدئاملا] 4َنورْفكْلا مه کیتا ا

 اد اهنا لع رو را ا َنيِناوق مكاحلا اذه عضو اذإف

 ولو فاك هنإف «نوناقلا نع لدعأ ال انأ :لاقو اهنع َلَدَع ُهّنكلو ةةعيرشلا

 دهش ولو «ىلاعت هللا ٌركذ ولو ٬ٌځَح ولو ءماص ولو «قّدصت ولو «ىَّلص

 َمّنهج ران يف ٌدَّلخم فاك هنإف «ةلاسّرلاب  مالّسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلل

 .( ۸۲) ص هجيرخت مدقت )0010
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 . ةمايقلا موي

 نع هتحازإ ىلع ُبعشلا َردَق اذإ ملسُم بعش ىلع ىّلوتي نأ زوجي الو
 لا ترك سانا يف یی نا الا يف للا ناف كلا ٠

 نيبو «ّيلولاو ٌودعلا نيبو «َّينغلاو ريقفلا نيب يوسي نأ لدعلا نمو

 .مكحلا ةلأسم يف ّيلولا نيبو هنيب يوسي ودعلا ىتح ءديعبلاو بيرقلا
 امهدحأ نالَجَر يضاقلا ىلع لخد ول :اولاق هللا مهمحر ءاملعلا َّنِإ ىح

 اًعيمج نالخديف «ءيشب ملسملا َرّيمُي نأ هيلع مرح «ملسم يناثلاو ٌرفاك

 ٍدحاول ثّدحتي الف ءاعيمج امهيلإ يضاقلا ثّدحتيو ءاًعيمج ناسلجيو
 يف امهو !رفاكلا هجو يف ُرْسْكُيو ملسملا هجو يف لبي الو ءرخآلا نود

 E E دا رامي نورت نا نعع ل. حلا ماني
 ٠۳٠١ ۳١[« :ملقلا] 4 نوک فک كل ام 9€ ییرلاک ییا ٌلعجنفأ اسلاك

 . ءاوس ُنمانلا مكحلا باب يف ْنكل
 لك ىلع - لجو رع هللا اهضرف يتلا دودحلا ميقي نأ :لدعلا نمو

 عفش امل «ةمئألا لدعأ وهو كي ّيبنلا نإف «هتيرذو هدالوأ ىلع ىتح ءدحأ

  ةماسأ هيلإ عفشف ءاهدي عطقب اي يبنلا ّرمأ موزخم ينب نم ةأرما يف هيلإ
 . هيلع ركنأ ! ؟(هللا دودح نم ٌدَح يف ٌعفشتأ» : هل لاقف ءاهيف  هنع هللا يضر

 . .دعب امأ» : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف «ساّنلا بطخف لكي ٌئبنلا َماق مث

 اذإو .هوكرت ُفيِرَّشلا ٌمهيف َقَرَس اذإ اوناك مهنأ مُكَلْبَق نيذلا كلهأ امّنإف
 نأ ول  هللاب فلخأ يأ هللا مياو!ّدحلا هيلع اوماقأ ٌفيع سلا مهيف قرم ر



 م تس
 ةمطاف .ملسو هيلع هللا ىلص "اهدي ٌتْمطَقَل تف ٍةَرَس دمحم َتِنب ةمطاف

 ول < رسل امرا تاو يارس

 | عطقب ُثرمأل لقي ملو 'اَهَدَي ثغطقل» لمت . اهوبأ وهو اهدي عطقل ثق

 اذهبو «لدعلا اذه .تقرس ول اهعطق ُرشابي يذلا وه هنأ ةرهاظف 34

 : ضرألاو تاوامّسلا ٍتماق

 هو يفو هنيد يف اهل ٌلهأ وه نم بصانملا يلو نا امال دع نمو

 . هيلع يلو يذلا رمألل الْمأ ءايوّقو اًنيمأ نوكيف

 ٍنَم ريح َكرِإ # : ىلاعت هللا لاق «ةنامألاو «ةوقلا : نانثا ةيالولا ناكرأو

 :ةاملسل ن ني ترفع لال ۲١[. : صصقلا] 4 ُنيِمَأْلأ وَلا رجس

 نبأ رتل ولع ینو كیاق ني یش نأ ل # سيقلب شرعب : يأ « هب كيباء أنآ 3

 هتوق يف هل ٌّلْهَأ وهو الإ اًبصنم اًدحأ يلوي ال نأ ٍلدعلا نمف ء[۳۹ :لمنلا]

 .لداعب سيلف هنم ريخ وه ْنَم ٌدجويو ًالهأ سيل نَم ىو ناف «هتنامأ يفو
0 NE 

 ةّبعّرلا يف لدعلا نأل :ةعبّسلا ءالؤه َلَوأ هلعجو ؛هّلظ الإ ّلظ ال

 ا ا ایک ءرملا فو اذإف ءاَّدِج

 ءةحلاص ةودق نوكي هّلأل ؛ اًضيأ هدعب نمو ِءرْصَع يف ةّمألا تعفتناو ءاريثك

 هّلظ الإ ٌلظ ال موي ِهَّلَظ يف هللا مِهَّلَظي نمم اذهف .

 .ملسمو «(٥۷٤۳)مقر «(٤0)مقر باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (۱۹۸۸)مقر «هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب «دودحلا باتك
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 : «هللا ةعاط يف اشن ٌتبباشا :  اناث

 ٌنوكي نأ كش الو . نيثالثلا ىلإ دنس ةرشع َسمخلا نيب ام ُةِباَّشلا

 لك «ٌضغ باش هّنأل رينا ىلع بال ثراكفأو ٌتاهاجّتا باشل

 نأ برحلا يف ايب لوسلا َرمأ اذهلو «هفطتخي ٍءيش لکو ؛ هبلجي ِءيش

 ضرع اذإ بابشلا نأل «مهُبابش ئقبتسيو نيكرشملا نيلتاقملا خويش َلتقَ
 هل ٌنوكي بابّشلا نس يف ناك امل ُهباَّشلاف .نوملسُي امّبر ٌمالسإلا مهيلع

 هيلع هللا رمي يذلا راص «ةّيكولّسو ٌهّيقلخو ٌةّيركف ٌتاهاجتاو ٌءاوهأو ٌراكفأ

 .هّلظ الإ لظ ال موي هَّلِظ يف هللا مهّلظُي نيذلا نم هتعاط يف أشنيو
 رمألل َلاثتما الو «هيهن بانتجاو هللا رمأ لاثتما يه هللا ةعاطو

 «ملعلا قبس نم دبال نذإ «يهن اذهو رم اذه نأ ةفرعمب الإ يهل بانتجاو

 . يهنلل اًبنتجم ءرمألل ًالثتمم < ملعلل اًبلاط باشلا اذه نوكيف

 .دجاسَملا بحي يأ : انحاسلا ىلغف الف خول ثلاثلا

 قالّصلا ةرثك تحي هلأ يأ ؟دوجسلا ٌنكامأ دوصقملا لهو

 هبلق اًمئاد ّلجر اذه .اذهو اذه لمتحي ؟ةصوصخملا دجاسَملا دوصقملا

 ىهتنا اذإ .ةالّصلا يفو «ةالصلا نكامأ يف ٌلوْعْشَم وهو «دجاسملاب ُنّلَعُم
 ۰ .اذكهو «ىرخألا َرظتنا ةالص نم

 ر و و ااا ناسنإلا لوق نيب قرف انهو

 . (ةالّصلا نم
 ينحرأو . يبلقل ةحار ة ةالصلا يلعجا يأ ءريخ اذه : ا

 ..دحاسملاب ناعم ةناث' لااا دوغأ + اهنع يكف : يأ : ةالصلا نم



 رظتنا ةالص نم ىهتنا اذإ «ةالصلابو ةالصلا نكامأب لوغشم وهو ءاّمئاد

 .اذكهو «ىرخألا

 ٌّبحأ : يأ «هيلع اقّرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت نالجر» : عبارلا

 لص الو ةبارق امهنيب سيلف لجو رع هللا ىوس ٍءيشل ال اًضعب امهضعب
 هار هنأل - لجو رع هللا يف ُهّبحأ امّنِإ «ةّيعيبط ةقاَدَص امهنيب سيلو «ةّلام

 كلذ هبشأ امو اًقيدص وأ اًبيرق ناك اذإو «هئحأف هعزش ىلغ اًميقَتْمُم هلل اًدباع

 ةهجلا نمو «ةقادصلاو ةبارقلا ةهج نم :نيهجو نم هّبحي نأ عنام الف

 . ةيناميولا
 ةّيعرّشلا ةطباّرلا نم امهنيب امل ؛نيوخألاك اَراَصَو هللا يف اًباحت ناذهف

 . ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع يهو « ةينيدلا

 الإ امهنيب قّرفي مل : يأ (هيلع اقّرفتو» اينّدلا يف «هيلع اعمتجا»

 ؛هّلظ الإ ّلظ ال موي ِهَّلظ يف هللا امهّلظي ناذه تام نأ ىلإ بحي «توملا

 : یلاعت هللا لاق امك < ءامهتلخ ىلعو امهتّيحم ىلع ةمايقلا موي ٍنانوكيو
 ىقبت «[77 :فرخزلا] « تقتل الإ ودع ٍضعَبِل ر ھضقب منہ لجل »

 . كلضف نم كلأسن انإّدّهّللا . ةرخآلاو ايندلا يف امهنيب ةقادصلا

 فاخأ ينإ : لاقف ٍلامجو بصنم ثاذ ةأرما ةتعَد لجرو» :سماخلا

 _ للاب ذايعلاو - انّزلاب اهعماجيل ةأرما ُهْيَعَد «عامجلا ىلع رداق ّلجر : هلل

 ءاسُنلا طقس نم تسيل «ةفورعم لئامح نم اهنأ يأ «لامجو بصنم تاذ

 ال ٍلاخ ٍناكم يف اهسفن ىلإ ُهّْنَعَد ءةليمج يهو «ةفورعملا لئامحلا نم لب
 فاخأ ينإ :لاق هنكل ءءاسّنلا ٌتحيو «ةوهش هيف وهو «دحأ امهيلع علْطي
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 ! لجو َّنع هللا فوخ الإ اذه لعف نم هْعنمي مل !هلل

 .عامجلا ىلع ر داق هلال ؛دوجوم ىضتقملا ! لجولا اذه ىلإ زظناف

 .لاخ ناكملاو «بصنم ٌثاذ يهو «ةليمج م | ضل

 ينإ» :لاق هللا فوخ وهو «ىضتقملا اذه نم ىوقأ عنام هعتم نكل

 امو «ةليمجب ِتسل :لاق امو ءءاسُنلا يهتشأ ال ينإ :لاق ام «هللا فاخأ

 ٌفاخأ ينإ» : لاق ءاّدحأ انلوح نإ : لاق امو ءءاسّنلا يلفاسأ نم ٍتنأ لاق

 .ُهَّلظ الإ ٌلظ ال موي ِهّلِظ يف هللا هَّلِظُي ْنّمِم اذهف “هلل

 ةالصلا مهيلع - ميماربإ ني تاحبإ ني بوسي حسوب ىلإ ٌرظناو
 e يا ا ا و واو او
 تح كوو يلا نيو ا ةناورألا «فقلغ «لالذلاو لامجلا

 يعطل ىضتقمبو ءاّباش الجر ناكو ءاهسفن ىلإ ةوعدت ينعي 4 تكل
 هللا فوخ هبلق يف عقوو هّبر ناهرب ىأر نكلو «هب تِّمهو اهب َّمَه ةيرشبلا

 الر و هَل هوَتوعَدي اسم لإ بحل نجلا ب ر : ا

 2 تَرَ مرر تاجا © هره مذ أو نل بصأ نهدي يع فرصت
 يح مكس کلا ارام دعب نم م ادب مثال هيلع عيسا وه مَنِ نه هد

 وق عم انّرلا نع عنتماو هللا ٍتاذ يف َنجّسو ٠۳۳ ۳١[« :فسوي] © ٍنيِح
 . هللا فاخف هّبر ناهرب ىأر هنكل « هبابسأ

 ٌقفنُت ام هلامش ملعت ال ىٌح اهافخأَ ةقدصب قّدصت لجرو» : سداسلا

 نأ سانلا نم ديري ال .هلل ٌصلخُي «ءصالخإلا لامك هيف اذهو :«هنيمي

 الو . طقف هّبر نيبو هنیب ّنوكي نأ ٌديري لب «هلامعأ نم لمع ىلع اوعلطي



 ةبقارملا باب

 سانلا ٌمامأ يطعي يذلا ّنأل ؛دحأ ىلع ِةّنملا رهظمب ساّنلل ّرهظي نأ ديري

 - ٌقفنُت ام هلامش ملعت ال ىتح َةقدَّصلا يفخُي وهف .هاطعأ ْنَم ىلع هم هل وكت
 هدي تقفنأ ام لامشلا هدي ملعت ال نأ ّنكمأ ول هئافخإ ةَّدش نم : يأ «هنيمي

 .ةقدصلاب ّنَملا نع ٌديعب وهو صالخإلا ةياغ ٌصلخم اذهف «لعفل نيميلا
 - لضفأ ةقدصلا َءافخإ نأ ظحال ْنكلو «هّلظ الإ ّلظ ال موي ِهَّلَظ يف هللا هّلظي

 نأ ّلثم «ًالوضفم هلعجي ام لضفألا اذهل ٌضرعي امبر هلأ الإ كش الب
 ٌراهظإ ُنوكي دق انهف « ةقدصلا ىلع ساّنلل عيجشت ةقدّصلا راهظإ يف نوكي

 اًرس نوقفني نيذلا  ىلاعتو هناحبس هللا حدتما اذهلو «لضفأ ةقدّصلا

 . ةحلصملا هيضتقت ام بسح ىلع ةينالعو

 ٌراهظإلا وأ «عفنأ وسلا َنوكي نأ اّمِإ : بتارم ثالث نم ولخت ال لاحلاف

 . عفنأ ٌرسلاف نارمألا ىواَست ناف «عفنأ

 هبلقبو هناسلب هللا ركذ «هانيع تضافف الاخ هللا ركذ لُجر» : عباّسلا

 رع هللاب ٌقّلعم هبلق ءاهّلك اينُدلا نم اًيلاخ ءركذلا اذهب هيئارُي ٌدحأ هدنع سيل
 ظ 00

 ىلإ قاتشا لجو رعبا ةمظع رکذتو «هبلقبو هناسلب هللا رکذ ملف
 .هّلظ الإ ٌّلِظ ال موي ِهَّلِظ يف هللا مهل نمم اًضيأ اذهف . هانيع تضافف هلا

 نأ اهم حار ىلع لضحا ناسألا نون نق لا لاهغألا هله

 ضقاني الو «نكمم اذه «ةعبس وأ ٍةتس وأ ةسمخ وأ ٍةعبرأ وأ ٍةثالث وأ ٍنينثا
 امك «بيصنب هذه نم ةدحاو ّلك نم ذخأيف ٌناسنإلا قفوي دقف اضع ضعي

 لهأ نم ناك نم ءاباوبأ جلل نأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ٌَربخأ
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 باب نم ّيعُد ةقّدصلا لهآ نم ناك نمو «ةالصلا باب نم يعد ةالصلا

 نم ناك نمو «داهجلا لأ باب نم َّيِعُد داهجلا لهأ نم ناك نمو «ةقدلا

 ( ! ةعبرأ ركذ «نايّرلا باب نم يعد مايصلا لهأ

Eهذه نم ٍدحاو نم يعد نم ىلع اَم «هللا لوسر اي  

 ىعدي لهف  لهس ٍدحاو باب نم ىعدُي يذلا : يأ  ةرورض نم باوبألا

 اي مهنم نوكت نأ وجرأو ءمعن» :لاق ؟اهلك باوبألا هذه نم ٌدحأ

 لك نم ىعدُي ركب ابأ نأ ينعي اذهو .هلضف نم هللا لأسن ''”«ركبابأ

 لئاسم لكف «مايصو ءداهجو ءٍةقدّصو «ةالَّض ٌبحاَص هّنأل ؛باوبألا
 تاع ىف هي ر هللا ر اع ارل

 . ميعنلا

 نأ نوي ةبلطلا ضعب نأ يهو ءاهيلع َهّبنأ نأ ٌتحأ ةلاسم انهو
 اذهو - لجو َّرع بلا ٌلظ هلأ ؛هّلظ الإ ّلظ ال موي ِهّلظ يف» لطلاب دارملا

 سانلا نأ مولعملا نم نأ كلذو «لهاَج جر الإ هُّنظي ال ءاّدج ءىطاخ ٌنَظ

 ٌلظ هب دارملا نأ َرَّدَق ولف ٠ ملا نع نوكي اذه ّلظلا نأو ‹ضرألا يف

 الئاح نوكيل هللا قوف ُسمَّشلا ّنوكت نأ اذه نم مزل -ىلاعتو هناحبس بلا

 ا 0 او يناثلا را

 اختم تنك ول :ِلكك يبنلا لوق باب «ةباحّصلا لئاضف باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(
 ةقدصلا عمج نم باب .ةاكزلا باتك .ملسمو 2(117١)مقر ). . .ًاليلخ

 ش : ١(. ۰۲۷)مقر لا لامعأو
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 كلذ يت لا هلي لغ ةارملا قكلو ءتاوجلا نيج نم قلطملا اجلا

 هسفن ىلإ هللا ةفاضأ امّلإو ؛هلِظ يف هللا مهّلِظُي نأ نوُقحتسي ْنَم ٌلظي مويلا

 ٌءانب كانه سيلف «قولخم لعفب َلَّلَظُي نأ ٌدحأ عيطتسي ال مويلا كلذ يف هّنأل

 كلذ يف هدابعل هللا هقلخ ام ّلظلا ٌنوكي امنإ «سوؤرلا ىلع ٌعضوُي ءيشالو

 00 مالال e اذهلف ؛مويلا

 يتلا لامعألا فاحص : یا راول د :مويلا كلذ يف نوكي اممو

 ٌلكب لکو  ىلاعتو هناحبس هللا نأل كلذو «هتايح يف ءرملا ىلع ْثبتك
 هللا لاق انك لالا نع يناثلاو «نيميلا نع امهدحأ : نيكلَم ناسنإ

 ل

 نو ِنِْلا نع ِنايمكَمْلا قلي ِإ 9 ديرولا ٍلْبح نم هل برأ ن أ و : ىلاعتو كرابت

 A-۱] : ق] دي بور هيد الإ لوم نم ُظِفَْياَم دم لا

 «لعف وأ لوق نم ءرملا هلمعي ام لك ٍنابتكي ناميركلا ناكلملا ناذه

 ٌرواجت هللا نإ» : لاق ةي َّيبنلا نأل « هيلع بتكي ال هّلِإف ةَّسفن هب ٌثّّدحي ام اَمأ

 . "هب مّدكتت وأ ْلمْعَت مَلاَم اهَسْفْنَأ هب ثثّدح ام يتّمأ

 نيميلا ىلع تانسحلا تاك «ناسنإلا ىلع ٌبتكُي لعفلاو لوقلا ّنكل

 موي ناك اذإف «هتباتكب ارمأ ام لک نابتکیف ءلامّشلا ىلع ٍتائّيسلا ُبتاكو
 7 ىلاعت هللا لاق امك «هقنع يف باتكلا اذه ٍناسنإ لك مزل ةمايقلا

 . (ايرثلا راد) ط( 5 41/) ص ىلاعت هللا همحر فلؤملا خيشلا ةليضفل ةيطساولا ةديقعلا حرش رظنا (1)

 «ناميألا ىف اًيسان ثنح اذإ باب ءروذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 رطاوخلاو سفنلا ثيدح نع هللا زواجت باب «ناميإلا باتك ؛ملسمو «(7778)مقر
 .(77١)مقر «رقتست مل اذإ بلقلاب
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 : لاقيف باتكلا اذه هل جربو 0117 :ءارسإلا] € ءِهَقْنع يف ٌريِكط هنمرلأ نس 0

 نّيبتيو «هل هأرقيف ١4 :ءارسإلا] 4ابيَِح كَل ملا كيت ننک كبك أرق ل
 هاف لک ظ

 ْنَم سانلا نمو «هنيميب ةذخأي ْنَم سالا نم ٌروشنملا باتكلا اذه

E0  
 ساّنلل لوقي هّلِإف - مهنم انلعجي نأ هللا لأسأ  هنيميب ٌهذخأي نم اّمأ

 هب هللا معنأ امب ارورسمو احرف ُهاّيِإ مهيرُي ء[۱۹ :ةقاحلا] € ةي اور مام 9»

 . هيلع
 وأ رل ناي اهو اًمغو اًنزح ٌلوقيف هلامشب هَباتك يتوأ نم اًمأو

 ظ ٠٠[. : ةقاحلا] 4 ةيانك

 هللا نأب «باسحلاب نمؤت نأ :مويلا كلذ يف هب ناميإلا ُبجي اممو
 بح لانو تاك نإَو# : ىلاعت هللا لاق امك «قئالخلا ٌبساحي ىلاعت
 : ىلاعت هللا لاقو :[407 :ءايبنألا] € يبس اني كو اهب اسیا ٍلَدرَح نم

 كلو «قئالخلا هللا ٌبساحيف «[۸ :قاقشنالا] € اسي اباَسِح بسام فو

 هدبعب ىلاعت هللا ولخي «ةشقانم هيف سيل ٌريسي باسح نمؤملا باسح

 ؟اًذك ركذتأ ءاّدك ٌركذتأ :لوقي «هبونذب هرمي «هرتس هيلع عضّيو نمؤملا
 دق ينإ)» : هل لجو رع هللا لوقيف فلك كلا معن : لوقي ىّتح

 يتلا بونذلا َرْثكأ امو «"'”(مويلا كل اهرفغأ انأو ءايندلا يف كيلع اهُتْرتس

 َلَع هَ ُةَنَمَل الآ» :ىلاعت هللا لوق باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
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 كيلع اهّثرتس دق ىنإف» : هل هللا لاق اًءمؤم ٌناسنإلا ناك اذإف !انيلع هللا اهرَبَس
 . خلا «مويلا كل اهرفغأ ينإو «اينلا يف

  سوؤر ىلع ىدانُّيو «ىزُخُيو ٌحْضْمُي هاف  هللاب ذايعلاو  رفاكلا اَمأ
 ( يشأ لع هَل ةَ الآ هير لع ابنك تريل َْوتَع» : داهشألا سرس هر ص ر ےس

 ( .[۱۸ :دوه]

 دوروملا ضوحلا : ةمايقلا موي يف نوكي امم هب ناميإلا ُبجي اًممو

 ' ْوِهَّللا وهو «رثوكلا نم نابازيم هيلع ٌبصُي ٌضوح وهو ةي ٍدّمحم انّيبنل
 َتََسِيَطَعَأ اإ ىلاعت هللا لاق امك «ةّنجلا يف لت ئيبنلا ُهَيِطْعَأ يذلا

 يف ٌنوكي يذلا ضوحلا ىلع ِنابازيم هنم ٌبْصيف ١[« :رثوكلا] 4 َرَثْوَكْل
 ظ . ةمايقلا موي تاصرع

 «نبللا نم اًضايب ٌدشأ ُهءام َّنأب  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئبنلا هفصو
 ءءامسلا موجنك ُهَئيِنآ نأو ءكْسِملا ةحئار نم ٌبيطأو ءلّسَعلا نم ىَلْحَأَو

 أمظي ال هنإف ٌةدحاو هرم هنم برش نم َّنأو «رهش هضرعو ٌرهش هلوُط نأو
 0 71 اهدع

 يندروُي نأ هللا لأسأ - كب ّيبنلا ِةَمَأ نم نونمؤملا ُهدري ضوحلا اذه

 هيلع ٍلوسرلاب ْنمؤي مل نم اّمأو «هنم نوبرشَي َنونمؤملا ُهدِرَي - هاّيإ مكاّيإو

 شك نإو لتاقلا ةبوت لوبق باب «ةبوتلا باتك .ملسمو ء(۱٤٤۲)مقر 4َنييِلَظل =

 .(۸٦۲۷)مقر ‹هلتق

 ءملسمو «(۷۹٥٦)مقر «ضوحلا يف باب ءقاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۲۹۲)مقر ‹هتافصو لَك انيبن ضوح تابثإ باب .«لئاضفلا باتك
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 ةيفاعلا هللا لأسن «هنم برشي الو هنع درطُي ِهّنإف مالسلاو ةالصلا .

 مظعأ وه- مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلل هللا هلعج يذلا ضوحلا اذهو

 ُبسدت ال اهّنكل « هتَمأ نم َنونمؤملا ُهدرَي ٌضوح يبن ّلكلو «ءايبنألا ضاّيح
 نأ مرج الف «ةّنجلا لهأ يشل َنوُلممي َةّمألا هذه َّنأل كك لوسرلا ضوح ىلإ
 اهربكأو ضايجلا َمّظْعَأ  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌيبنلا ضْوَح نوكي

 .اهلمشأو اهمظْعَأو اهَعَّسْوَأو

 . طارّصلاب ناميإلا :مويلا كلذ يف اًضيأ هب ناميإلا بجي اّممو

 نم ٌدَحَأو رعشلا نم ٌقدأ وهو «مّنهج ىلع بوصنَم ٌرسج طارصلاو

  تاريخلا يف اًعراَسُم ناك نم «مهلامعأ ردق ىلع هيلع ُسانلا ٌرَمَي «فيّسلا

 ناك اًئطاَبََم ناك نمو «طارصلا اذه ىلع يشملا يف اًعيرس ناك ايندلا يف

 گاف هنع هللا ُفْعَي ملو اًنّيس رخآو اًحلاص المع طَلَخ دق ناك نمو «اًئطابتم

 ظ ! للاب ذايعلاو رانلا يف سدركي امّبر

 مهنمو ءرّصبلا حملك ُرمي نم مهنمف «هيلع يشَملا يف سالا فلتخي

 .داوجلا سرّملاك رمي نم مهنمو «حيّرلاك ٌرمي نم مهنمو «قربلاك رمي نم
 .فحْرَي نم مهنمو «يشمي نم مهنمو «لبإلا باكرك رمي نم مهنمو

 . منهج يف یقلي نم مهنمو
 ال مهنإف نورفاكلا اّمأ ءطقف َنونمؤملا الإ هيلع ومي ال طارصلا اذهو

 .ةرشابم رانلا ىلإ ةمايقلا ٍتاَّصَرَع يف نوُقاسُي مهنأل كلذو « هيلع نوُرمي
 . ةيفاعلا هللا لأسن

 ٌصتقُيف «رانلاو ِةَّنجلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو طارصلا ىلع اوربع اذإف
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 س ۷ تي يحمل

 تاصرع يف نوكي يذلا صاصقلا ريغ ُصاصقلا اذهو «ضعبل مهضعب نم
 نم ”بولقلا ىّلختت نأ هب ٌداري  ملعأ هللاو - صاّصقلا اذه «ةمايقلا موي

 «لاح لمكأ ىلع مهو ةّنجلا اولخدي ىتح «لغلاو داقحألاو ناغضألا

 هبلق ذب نأ داف هيلع, دعا وكم هل ا نإو ناسنإلا نأ كلذو

 ال ةّنجلا لهآ ّنكلو «هيلع ىدتعا يذلا ىلع ٍدقحلاو لغلا نم ٌءيش

 ٍنسحأ ىلع اهنولخديف الماك اًصاصتقا مهل ٌصَتْقُي ىتح ةّنجلا نولخدي

 كا باب ُحِتفُي ال نكلو «ةّنجلا لوخد يف مهل َنذأ اوفو اوبه اذإف ءهجو

 ةّنجلا اولخدي نأ ِةّنجلا لهأل هسفنب وه عفشي اذهلو ةي لوسرلا لبق ٍدحأل
 مغلاو بزكلاو لولا نم اوحيرتسيو مهنيب ئضقُي نأ قئالخلل عفش هنأ امك

 هللا لوسرب ناتّصاخ ناتعافشلا ٍناتاهو «ةمايقلا تاصرع يف مهباصأ يذلا

 لهأ يف ةعافشلاو . مهنيب ىضقُي ىتح فقوملا لهأ يف ةعافشلا ينعأ . هل

 : ناتعافش - ملسو هيلع هللا ىلص - هل ٌنوكيف «ةّنجلا اولخدي ىتح ةّنجلا

 لوصح يف ةيناثلاو ملا بوركلا نم سانلا ةاجن يف امهادحإ

 a a روبرتو
 لَّوأو «سانلا لك لبق ل هللا لوسر سالا نم َةّنجلا لخدي نم لّوأف

 نوقاستيف - هللاب ذايعلاو راّلا لهأ اأ كي يبنلا هم هما ممألا نم اهلخدي نم

 4 اًبتخأ تع ٌدمأ تلَحد املك » ءةمأ دعب َدَمأ اهنولخديو ءاَرمُر رانلا ىلإ

 لأسن «ضعب نم مهضعب أّربتيو ءاذكهو ىلوألا ُنعلَت ةيناَتلا . هللاب ذايعلاو

 اهباذعب اوتغُبُي ىتح «ةحوتفم اهباوبأ اودجو راّثلا ىلإ اوتأ اذإف . ةيفاعلا هللا
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 تنم ال ٍدبأ ىلإ «نيدبآلا دبأ ٌراّمكلا اهيف دلخُيو اهنولخديف «هللاب ذايعلاو
 أ نک مَ أوُمَل وأو .E عا لاق امك ثل

 كل یو اد هذين مج یر الإ © تير ميل کو مهل مَ
 د هس

 .[( ١95234 : ءاسنلا] © ريس هللا لع

 ابف َنيِئَخ 9€ ارس مه دعأو نيرفكلا نعل هلآ نإ 9 : ىلاعتو هناحبس لاقو
 ےس ےس

 هَل تکا اتم نوب را ن مھر لقت یہ @ یت ا ای وجل ان سر ا بس ر لس ر کا رر ر ب

 .[ 4-18 : بازحألا]4 اري اعل مهنعلاو باذعلا تم نقض مهم

 ردح َمَتَِهَجَراَم مل نِ ملوسرو هلا صعب نمو # : ىلاعتو هناحبس لاقو
 اهيف اهّلك لجو دع هللا باتك نم تايآ ثالث هذهف !![۲۳ : نجلا] ادا ايف

 . لجو َّنع هللا مالك دعب ٍدحأل لوق الو ءاّدبأ اهيف نودلاخ رانلا لهأ نأب حيرصتلا

 ۰ . اًدبأ اهيف نودلاخ ةّنجلا لهأ نأ امك

 ىن اوس نرل امك 8 : دوه ةروس يف لاق ىلاعت هللا نإ : لئاق لاق نإف
  uو مج معو رسم 7 0 هه مدح 3 و 27 اس. حوا 4 1.9

 اس ام ال ضر او ٹو مکلآ ماد ام امف ردح 9€ یهو بوز ایف مھ راتلا
€ 

 رز
 رك ر ےس

 ٍتَماَداَم اي ني لآ ىف اودس نیلا ماو # 9€ ڈیرب امل اعف كبر نل كب ےک یک للا ےک سا ا 0 يار ۵ e ا r هر 7
 ىفف ٠١١ -1١8[: :دوه] © زوُذَحي ريع طع كبر ءاَس ام الإ ضرالاو تاونمَسلا 2077 ا يع #7 رع سس

 يفو . مئاد وه لب «عوطقم ريغ ينعي # ْزوُذَجَي ريع ءاطع # : لاق ةّنجلا ٍلهأ ى 5 3 ےک جم رعب r 1 ا
 ّلهأ نأ ىنعي اذه لهف ء[١۷١۱ :دوه] 4ٌديِرْب اَمِل َلاَعَف كبر نإ # : لاق رانلا لهأ مص را رر ےک مر

 ؟باذعلا مهنع عطقني رانلا

 ا تحن نرل لا زها ناك اقل: نكر هل نره بارلا

 ١ 1ع
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 ا أ «عطقني ال مهءاطع نأ  ىلاعتو هناحبس - هللا

 دارأ دقو همكحل َبَّقعم الف 4ُديِريَمِ لام کیر ن # : لاق هللا لدعب َنوبلقتي
 رانلا لهأ نيب ڻرفلا وه اذه . ديرب ام ٌلعفي وهف ءرالا يف راثلا لهآ توكي نا

 مهنإف رانلا لهأ اّمأو ءذوذجم ريغ مهؤاطع ة ةّنجلا لهأف «ةّنجلا ٍلهأو

 اميف مالكلا اذه .ديري امل لاّعف ىلاعتو هناحبس هللاو هللا لدعب نوبلقتي

 . رخآلا مويلاب ناميإلاب ُقّلعتي امم رّسيت

 . سداسلا نكرلا اذه هز ّرشو هريخ رّدَقلاب نموت نأو» : هلوقو
 ةمايقلا موي ىلإ نوكي امل - ىلاعتو هناحبس - هللا ريدقت وه :رّدقلاو

 امو ير : لاق !بتكا هل لاقف ملقلا قلخ - ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذو

 ىلإ نئاك وه امب ةعاّسلا كلت يف ىرجف ؟نئاك وه ام ٌبتكا : لاق ؟بتكأ

 نكي مل هأطخأ امو «هئطخيل نكي مل ناسنإلا باصأ امف «"ةم ايقلا موي
 ممي هلأ تأ ملت لأ » : لاقف ًالامجإ هباتك يف اذه هللا ّركذ دقو ‹« هبيصيل

 7١[: : جحلا] € هلأ لع كلذ نإ بنتك ىف لد َّنِإ ٍضَرَلاَو املا ف
 ص ف الإ کشا جن الو ضرألا يف ٍةَببصُم نم باما ام : ىلاعت لاقو

 اهأربن نأ لبق نم ء[۲۲ :ديدحلا] € رم هلآ لع كلل نإ اا نأ ل نم

 قلخن نأ لبق نمو «ضرألا قلخن نأ لبق نم : يأ ءاهقلخن اهقلخن نأ لبق نم : يأ

 . ةبيصملا ٌقلخن نأ لبق نمو « مكسفنأ

 .ةنس فل ويس خب ىضرألاو ناواملا أخ لبق نماذ تحك اإ

 و مقر ءءاضقلاب اضرلا ىف ءاج ام باب ‹ردقلا باتك . يذمرتلا هاور )١(

 0020 )٠ مقر .ردقلا يف باب .ةئسلا باتك .دوادوبأو
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 : عبرألا هبتاَرَم لكب ّنمؤت نأ نم ردقلاب ناميإلل بالو : ملعلا لهأ لاق

 ٬ء يش لكب ميلع  ىلاعتو هناحبس هللا نأ نمؤت نأ : ىلوألا ةبترملا (

 هللا لاق امك «ءيش لكب هملع مومع هللا ركذي «ميظعلا باتكلا يف ريثك اذهو

 ےہ 4 اع ءىس لکي طاَحُأ دم هلآ ناو ييف ويش لک لڪ هنآ نأ ومحل ا» : ىلاعت

er 2ہ 

 وه الإ اهمَلَعي ال بيم حتاقم مدنوو# # : ىلاعت هلوقلو ء[١١ : قالطلا]
 ہلا ,. لہر کر ےوہ ےہ م ےک رس ر رے ےک سر ا س ےک یر هريس یک حاس

 تلملظ يف بح الو اهملمي الإ ةقرو نم طقس امو رحبلاو يلا ام ٌماعدو

 . [09 : ماعنألا] نيم تک فدل باي الو بطر دلو ٍضْرَدْل

 مايق ىلإ ٍءيش لك ٌريداقم بتك ىلاعت هللا نأب ّنمؤت نأ :ةيناثلا ٌةبترملا
 ءيش لكف «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخ لبق هبتك «ةعاّسلا

 امف ءفحّصلا تيوطو ُمالقألا ِتَّمج «هنم هنا دق بوتكم هنإف ئاك
 ٌءيش ٌكباصأ اذإف ؛كبيصيل ْنكي مل كأطخأ امو «كئطخُيل نكي مل كباصأ

 امك عقي نأ ّدبال بوتكم ءيش اذه نأل ؛ينباصأ ام اذك ثلعف ول لقت ال

 اه ىلع نوكيس مالاف تلمع امهم هلم م ف لانو كفاح بنك

 ظ . بتك دق ثمأ اذه َّنأل ءاّدبأ ُدّيغتي ال عقو
 هل طَسْبُي نأ ٌبحأ نم» :ثيدحلا يف َءاج دق نكي ملأ : لئاق لاق نإف

 . هجر لصيف ءهِرْثأ يف هل آسنيو «هقزر يف

 «محرلا ةلصل قزرلا يف هل طسب نم باب ءبدألا باتك .يراخبلا هجرخأ لل

 ءاهتعيطق ميرحتو محرلا ةلص باب .ةلصلاو ربلا باتك .ملسمو ,(0185)مقر

 ظ ظ ۰ .(۷٥٥۲)مقر
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 هقزر يف هل طسُب دق يذلا ناسنإلا ّنكلو ءاذه ءاج دق ئلب : باوجلاف

CGA Es,طيب هلا ودمع  

 كلو ءاذكه مألا نوكي نأ بال هاا نمل اهنكالاو «قزرلا يف هل

 ًاسنيو هقزر يف هل طَسْبُي نأ ّبَحَأ ْنَم» :لاق-مالّسلاو ةالّصلا هيلع -ٌلوسرلا
 وهف الإو «محّرلا ةلص ىلإ عِراَسُتو ردابُت نأ لجأ نم «ثيدحلا «هرثأ يف هل ظ

 نل هنأ وأ «باوثلا اذه هل لصحيو همحر لصي فوس لجرلا نأ بوتكم

 هيلع  لوسرلا انربخأ نكل «هتنم ٌرمأ «باوثلا اذه نم مرحيو همحر لصي

 . محّرلا ةلص ىلع ّصرحن نأ لجأ نم اذهب مالسلاو ةالصلا

 .رَخُأ ثاباتك اهبقعي ظوفحملا حوّللا يف ةباتكلا نأ ْملعاو

 اكلم هيلإ هللا لسرأ رهشأ ةعبرأ هل مت اذإ مآ نطب يف َنينجلا نأ : هنم

 .هفزر کب :تاملك عيرأب رمؤيو حورلا هيف خفينف ماحرألاب الكوم

 . ةباتكلا ريغ ٌباتكلا هذهو «كلذ ُبتكيف ءديعتس مآ يقسو ؛هلمعو «هلجأو
 اهيّمسي اذهلو «ناسنإلا رمع لبتقم يف ٌةباتك هذه ‹ظوفحملا حوللا يف

 مخلل بت نيو يرعب تكلا اعمل

 نإف «ردقلا ةليل يف يهو «ةنس ّلك يف نوكت ىرخأ ةباتك كانه : كلذك
 . هلا » : هللا لاق امك ءةنسلا كلت يف ُنوكي ام اهيف هللا ُبتكي ردقلا ليل
 i :ناعدلا] 4 ركح ِرَمَأ لک فرقي اہف © َِرِذنُم انك ا گر ھل ف

 . ردقلا ةليل ْتيّمُس اذهلو ؛ لّصفيو نيب : يأ «قَرُي»
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 هللا ةئيشمب وهف ءىش لك نأب نمؤت نأ : ردقلاب ناميإلل ٌةئلاَثلا ةبترملا

 صتخي امم عقاولا اذه نوكي نأ نيب قرف الو «ءيش ِهتئيشَم نع جرخي ال

 هلمعي امم وأ «كلذ هبشأ امو ىتوملا ءايحإو رطملا ٍلازنإك «هب هلل
 هللا لاق .هللا ةئيشمب اذه لكف ءاههبشأ امو مايّصلاو ة ةالّصلاك ءُّنْلَكلا

 4 تملأ بر هنآ هانم نأ لإ نواس امو € ےس نأ کیم اس نمل ا : ىلاعت

 .[۲۹ ۰۲۸ :ريوكتلا]

N,اًمِدَعب دَ نم مهرب نِ َنيِذلأ لَآ امه اشو ¥  

cm o gelir ee 
  »]۲ : it nىلاعتو هناحبس - هللا َنّيبف -

 ءاَسوو # : هللا ةئيشمب ةعقاو انلاعفأ نأو «هللا ةئيشمب الإ انل ةئيشم ال هنأ انل

 ام هكلم يف نوكي الف « هللا ةئيشمب عقاو هنإف ٍءيش لک نكلو 4أوُلَمَسقَأ امها

 ءاش ام» : ةميظعلا ةملكلا هذه ىلع نوملسملا عمجأ اذهلو ءادبآ ءاشي ال

 نكي لاشي مل امو ناك هللا .

 لوقل ؛هلل ٌقولخم ءيش لك نأب ناميإلا يهف : ةعباّرلا ةبترملا امأو

 رمزلا] لیکو ءىس لک لڪ وهو ءيت لڪ نڪ هلآ : ىلاعتو كرابت هللا
[1Yیش لكف [؟ :ناقرفلا] 4 ارت هدد مو ل یل > : ىلاعت لاقو  

 هلل ٌقولخم هلمعو هلل قولخم ٌناسنإلاف .لجو رع هلل قولخم هّنِإف عقاو

 لاو # :هموق ٌبطاخُي وهو - ا ميهاربإ نع هللا لاق

 رشابملا نكل هلل قولخم دبعلا لعفف «[45 :تافاصلا] ياما کل

 ءدبعلا هلعفف لعفلا اذه قلخ يذلا وه هللا نكل « هللا سيلو ٌدبعلا وه لعفلل
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 ذبعلا وه لعافلاف «ًالعفو اًبْسَك ٍدبعلا ىلإ بوسنمو اًقلَخ هلل ابوسنم وهف
 . هللا وه ىلاخلاو «دبعلا وه ٌبساكلاو

 نم ناك ام نکل لجو رع هل قولخم هّنإف ثدحي امم ءيش ّلكف
 سيل هنكل ةي دمحم ىلع هللا ِهلّرْنَأ اثم نآرقلاف .قولخمب سيلف هللا تافص

 - هناحبس  هتافص نم ٌةفص هللا ٌمالكو هللا ٌمالك َنآرقلا َّنأل «قولخمب

 كنإف الإو ءاهّلك اهب ّنمؤت نأ ُبجي !ردّقلاب ناميإلل ٌعبرأ ٌبتارم هذه
 و

 ءيشلا نأ ملع اذإ ناسنإلا نأل ؛اًدج ةميظع ردّقلاب ناميإلا ةدئافو

 د مالو 2 ا ااا «حارتسا هللا رمأ امك عقي نأ بال

 - ٌئبنلا نع تبث دقو « هللا دنع نم اذه لاقو ركش ءاّرسب بيصأ نإو « هللا

 نإ ءريخ هلك ُهَرمأ َّنِإ نمؤملا رمأل ابجع» :لاق هنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع

 . 170هل اًريخ ناكف رص ٌءاَبِض هئباصأ نإو «هل اًريخ َناكف َرَكَش ٌءاَرَس ةتباصأ

 «رورس يف اًمئاد نوكيف « هللا ءاضقب ٍءيش ّلك نأ ُنمؤي َنمؤملا نأل
 ربص َءاَرض ناك نإ : هللا نم هّنإف هباصأ ام نأ ٌملعي هنأل ؛حارشنا يف اًمئادو

 ناك نإو «ءاّرضلا هذه فشك يف ىلاعت هللا ىلإ أجَلَو هللا نم جرفلا رظتناو
 نم ٍلضفب ْنكلو هکوق الو هلوحب نکی مل كلذ نأ ملعو هللا محو کش ءار
 . ةمحرو هللا

 )١( ص هجيرخت مدقت )۱۹۷(.
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 : (هّرشو هريخا : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 «بّيط عساو ٍلاّمو « عفان ملع نم «همئالُيو ٌناسنإلا هب عفتني ام ريخلا

RM a۰ ا  
 دالوألاو لهألا ٍنادّقفو ضرملاو رًفَملاو لهجلا نم كلذ ُدض ٌدشلاو

 ا .اذه ةبشأ امو

 دقي هناحبس هللا نإف «ٌرشلاو ُريخلا «ىلاعتو هناحبس هللا نم اذه لک

 راب مكولبتو # : لجو رع هللا لاق امك «ةمكحل رشلا رّدقيو ةمكحل َريخلا
 ٠.[. :ءايبنألا] 4و ةف ربك

 هيلع بترتي امل ُهَرَّدَق ّرشلا َرّدقي نأ ةمكحلاو ريخلا نم نأ هللا ملع اذإف

 امي ٍرَحَبْلَأَو ِريْلا يف داَسَمْلا رهظ # :ىلاعت هلوقك «ةميظعلا حلاّصَملا نم

 4١[. : مورلا] درم مهل اوُلِمع ىلا صعب مُهَقيِذِل سالا ىا َتَبَسَك
 نأو» : مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا لوق نيب عمجت فيك :لئاق لاق اذإف

 ّنوكي نأ ىفنف ««ّكْيلِإ َسْيِل ٌرشلا» :كيهلوقو «هّرشو هريخ ٍرّدقلاب َنمؤت
 ؟هيلإٌرشلا

 ءاًدبأ هللا لعفب نوكي ال ضحملا َرشلا نإ :لوقن نأ اذه ىلع باوجلاف

 يف دجوي نأ ٌنكمي ال الآم الو ًالاَح ال *يخ هيف سيل يذلا ضحملا ٌرشلاف

 نأ ًدبال اًرش هللا ُهرَّدق يذلا وسلا ىتح هنأل «هجو نم اذه ءاّدبأ هللا لعف

 .همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ )١(

 . (۷۷۱)مقر
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AEEيي  
 عفن هنكل «ناسنإ عرز ٌقّرغأف ارث اًرطم َرطملا هللا ٍلزنأ ول تي

 ا ha بيدا

 . هجو نم ٌرشو هجو نم ريخ وهف « هب رّرضت نمل

 ؛ ةقيقحلا يف ريخ وه ناسنإلا ىلع هللا ُهرّدقُي يذلا ٌرّشلا ىح 6

 ةفعاضم فاعضأب رثكأ اًرجأ كلذب لان هللا نم ّرجألا َبستحاو َربص اذإ هّلأل

 ىلع هللا ةمعن ردق ةفرعمو ةماقتسالل اًببس نوكي امّبرو ءرشلا نم هلان امم

 ( . ةديمح ةبقاعلا نوكتف دبعلا

 اهدي وأ اهعبصأ يف ثبيصأ اهّنأ تادباعلا ضعب نع کد اذهلو

 اهرجأ ةوالح نإ» :تلاقو اذه ىلع هللا تركشو تربصف تحرجناف

 !«اهرّبص ةرارم ينس
 ءهتالوعفم يف لب «هسفن هللا لعف يف سيل ةقيقحلا يفّرشلا نإ :لوقن مث

 هللا لاق اذهلو «ريخ وهف هسفن ُلعفلا امأ «ًرشو ريخ اهيف يتلا يه ثالوعفملاف
 نم : يأ »ا : قلفلا]4 َقَلَحاَم َرَس نم ل ٍقَلَمْلا برب دوعأ لك : لجو رع
 امأ ءهسفن ٍلعفلا يف ال تالوعفملا يف نوكي امنإٌرشلاف هللا هقلخ يذلا رش

 ريخ وهف هللا لعف
 ؛ةوكت نأ وئافش نم نإ ليقو ضير دنع ناك ول هلأ اذهل د

 لب ءّرشب سيل اذه َكلْعِف نكل «ڭكش الب ٌةملْؤُم ُراّنلاف ءراّئلاب ةتيوكف «رانلاب
 هللا ُلْعِف كلذك ءّيكلا اذهب ةديمح ةبقاع رظتنت امنإ كال «ضيرملل ريخ وه
 ` «ريخ هداجيإو ملعفل ةبسنلاب يه <: را یا ا ا
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 .ريثك ٌريخ اهيلع برتی هنأل
 - نم َكِباَصآ ام : : ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب عمجت فيك : : لئاق لاق نإف

 .[17 : ءاسنلا] 4ك وسن م َكباَصَأ امو لأ نف قس

 وه «هلضف نم ينعي ا َنَِوَنَسَح َنِم َكَباَصَأ آم :لوقن نأ باوجلاف
 َتنأ : يأ كمك نفع ني َكْلَصأ امو » اًرخآو ًالَوأ اهب ٌكيلع م يذلا
 : ىلاعت هلوق يف امك «ببسلا تنأ نكل « هللا وه اهرَّدق يذلاف الإو ءاهببس

 « رک نع اوُفْعَيَو ٌركيِدْل تب امف ةي ني مكب آمو»
 ٠"[. :ىروشلا]

 مأ اًريخ ناك ٌءاوس «هللا ردقب هنإف ٌعقاو ٍءيش ّلك نأ : مالكلا ةصالخو
 اش

 ةالصلا هيلع - ليربج نع هلقن اميف - هنع هللا يضر  ُرمع لاق مث

 َكّنأك هللا بعت نأ :لاق ؟ناسخإلا نع ىنربخأ» : ةَ ّيبنلل لاق - مالسلاو

N CUS) 

 د الا نامحإ انه نا الا ارسلا ا :ناسحالا

 : ينعي هارت َكّنأك هللا دبعت نأ ٌناسحإلا نأ  مالّسلاو ةالصلا هيلع - ٌنيبنلا

 هارت كّنأكو ٌموّصّتو هارت كّئأكو يكزتو « لجو رع هللا ىرت كّئأكو يلصَت

 .لامعألا ُةّيقب اذكهو «هارت كّنأكو أضوتت «هارت كّنأكو ٌججحتو

 - لجو رع هلل صالخإلا ىلع ٌليلد ُهاَرَي هلاك هللا ٌدبعي ٍناسنإلا ٌنوكو

 اذه ىلع هللا دّبع ْنَم ّلك ّنأل ةي لوسرلا ةعباتم يف لمعلا ٍناقتإ ىلعو

 ٍناقتإ ىلع هلمخ ام هميظعتو هللا حم نم هبلق يف عقي نأ ٌدبالف فضولا

 ام

 ا
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  .هماكحإو لمعلا
 فصولا اذه ىلع هللا دبعت مل نف :ي أ ( هلا“ ري هن هارت نكت مل نإف»

 ىلع هللا ةدابع نأ مولعمو هكا هنإف» فوخعلاو ةبق ةبقارملا ليبس ىلع ُهّدبعاف

 !برهلا هجو ىلع هتدابع نم ٌلمكأ بلّطلا هجو
 : ناتبترم انه اهف

 يللا اح ا ادا : ىلوألا ةبترملا

 «برهلا هذهو «كاري هنأ ملعت تنأو هللا دبعت نأ : ةيناثلاو

 . لضفأو لمكأ ىلوألا نكل «ناتميظع ناتبترم امهاتلكو
 يتلا ةَعاَّسلا مايق نع : يأ ؛«ةعاّسلا نع ينربخأ» : ليربج لاق مث

 » يب يبنلا لاقف «مهلامعأ ىلع اهيف َنْؤَزاجُيو سانلا اهيف ْتَعْب

 ةالصلا هيلع ُهَّسفن ىنعي ؛ :اهنع لوؤشملا ««لئاّسلا نم ملعأب اهنع ٌلوؤسملا
 ليربج اي تنك اذإ كن : ينعي «ليربج ينعي : لئاّسلا نم ملعأب «مالسلاو

 لوسر امهدحأ ناميرك ٍنالوُسَر ٍناذهف .اهلهجأ كلذك انأف ءاهلهجت

 امهنم لكف كلذ عمو «لسُلا لمكأ امهو «ّيرشب وسر يناّثلاو «ّيكلَم
 رع اهتماقإ هديب نم دنع ةعاّسلا ملع َّنأل ؛ةعاّسلاب ملع هل نوكي نأ يفني

 ب يدي داب بايو دي حاج

 سالا كرس # ,[117 :فارعألا] 4 ىر دنع اهلِ ام ل ا ٌقعاَسل

 7 نمف «هللادنع اهملعف «[7 ب ي دع اهتم لك د عاملا

 .ملعي ال ب هللا لوسرو ملعي نأ هل نيأ نمو «بذاك هنإف َةعاَّسلا ملع

 . لسرلا ٌلضفأ امهو «ملعي ال مالسلاو ةالصلا هيلع-ليربجو
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 ةَعاَسلأ الإ ور له 3 : ىلاعت هللا لاق امك ؛تارامأ اهل ةعاّسلا نكلو

 ربخأ امل اذهلو .اهتامالع : يأ ء[1۸ :دمحم] اهطارشأ ا هاب دف ب مات نأ

 یا «اهتاراّمأ نع ينربخأف» : لاق ا اا ليربج ل ّيبنلا

 . اهبرُق ىلع َهّلاَّدلا اهتامالع

 ءاشلا َءاعر ةلاعلا ةاَرعلا ًةاَمْحلا ئرت نأو ءاهّتيَر ُهَمألا دلت نأ» :لاقف

 . «نايُبلا يف نولواطتي

 اهب ٌروطنت ةكولمملا ةمألا وكت نأ : ينعي «اهّنبر ُهَمألا َدلَت نأ» : لوألا

 . لاومألا ةرثك نع ٌةيانك وهو «نيرخآلا كيلامملل ةّبر وكت ىتح لاحلا

 9 نولّواطَتَي ءاشلا َءاعر َةلاَعلا ةاَرْعلا ةافُحلا ىَوَت نأو : يناثلا كلذكو

 یک فل سن E ءرقفلا نم لاعن مهل سيل نيذلا :ةافحلا «نايشلا

 الإ نوثبلي ال مهنأ ينعي :ناينبلا يف نولواطتي . ءارقفلا :ةلاعلا ءرقفلا نم

 اًسح نايئبلا يف نولواطتي «ىنعمو اًسح ناينبلا يف نولواطتي ءاينغأ اونوكي نأ

 اهونّيزيو اهونّسحي نأب ىنعم اهيف نولواطتيو «ءامّسلا ىلإ مهناينب اوعفري نأب
 ٠ .لاملانمةرفو مهيدل نأل ءاهتالّمَكُم نمٌنوكيام لك اهيلعاولخدُيو

 لهأ اهركذ ىرخأ ٌتامالعو ىرخأ ٌتثارامأ كانهو «عقو اذه ّلكو

 . ةريثك يهو ٍةعاّسلا طارشأو نتفلاو محالملا باب يف ملعلا

 سا مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج قلطنا مث

 | :لاق ؟لئاسلا نم يردتأ» : هنع هللا يضر ّرمعل للص ىبنلا لاق مث

 . «مكتيد ْمكمّلعي مكاتأ ٌليربج هنإف» : لاق «! ملعأ هلوسرو
 : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو



 س OD ةبقارملا باب

 ةالصلا هيلع ُئيبنلا ىَّقْلأ امك «مهنحتميل ةبلطلا ىلع لئاسملا ٤ ءاقلإ- ١

 . هنع هللا يضر ّرمع ىلع ةلأسملا- مالسلاو

 نأ همزلي الو هيلا سرو هللا“ :ناسنإلا لوق ٌراوج :اضيأ هيفو - ۲

 هيلع  ّيبنلا ىلإ لصي يذلا ةعيرشلا ملع نأل ؛ملعأ ةلوسر مث هللا :لوقي

 ا احس هللا ملع نم ٍلوسرلا ملعف «هللا ملع نم  مالسلاو ةالصلا

 آم أور ْمَسهَنَأ ولو # ىلاعت هللا لاق امك «ملعأ ةلوسرو هللا :لاَقُي نأ صف

 انه ءاتيإلا نأل ؛هلوسر مث : لقي ملو 0109 : ةا رسو هلأ هلا

 . هللا ءاتيإ نم ٌيعرشلا ةي ّييبنلا ءاتيإو « يعرش ءاتيإ
 مآ (مث) نودب «هلوسرو هللا :لوقت نأ زوجي ٌةّيعرَّشلا ٌلئاسملاف

 هللا : لب «هلوسرو هللا :لاقت الف اهنا امو ملاك < ةنركلا لئاسملا

 :لاق .تئشو هللا َءاش ام : يب ّيبنلل ٌلجر لاق امل اذهلو «هلوسر ّمث

 .؟7(هدحو هللا َءاش ام لب «٠ ادن هلل ينتلعجأ»

 نأ لجأ نم ُهملْعَي ءيش نع لاس اذإ لئاسلا نأ ىلع ليلد اذه يفو - ۳

 هيلع  ٌئبنلا :باجأ يذلا نأل ؛ مهل اًمّلعم نكي هّنإف نورضاحلا عفتني

 اذه يف اًببس ناك نکل «سانلا ملعب مل لئاس ليربجو - مالسلاو ةالصلا

 . سانلا هب عفتني يذلا باوجلا

 يف ملاع عم نسج اذإ ملعلا بلاطل ينبني هلإ : ءاملعلا ضعب لاقف

 ءاهمكح ملعي ناك نإو َنيرْضاَحلا ٌمهت يتلا لئاسملا نع لأسي نأ سلجم

 515/١(. دتسملا) دمحأ مامإلا هجرخأ (1)
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 0 . مهل اًمّلعم نوكيو َنيرضاحلا عفني نأ لجأ نم
 لئاسلا هب عفتني ملعلا نأو «ملعلا ةكرب ىلع ليلد اذه يفو - ؛

 .«مكنيب مُكُمْلَعُت» : انه لاق امك «ٌبيحملاو

 نيّدلا ىلع لمتشي ميظع ٌثيدح ثيدحلا اذه نأ ليلد اضيأ هيفو ٥

 ٍلوصأو ٍدئاقعلا لوصأ ىلع ٌلمتشم هئأل «مكنيد مكمُلعي» :لاق اذهلو هّلُك

 .لامعألا

 هللاو .ةسمخلا مالسإلا ناكرأ يه لامعألا لوصأو دئاقعلا لوصأ

 .:يفوملا

 نب ٍذاَعُم نمحرلادبع يبآو ءةدانُج نب ٻدنُج ٌنذ يبأ نع :يناثلا - ١

 عبتاو ءتنك اَمُثْيَح هللا ِقّنا» :لاق ب شا لوسر نع ءامهنع هللا يضر «لبج
 :لاقو ّيذمرتلا هاور «نّسَح َقْلُخِب ّساْنلا ٍقِلاَخو هاَهُحْمَت ةْئَسَحلا َةّنّيَسلا

a 

 حرشلا
 . هيل ادر نارا اروا وب نيعبرألا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه

 : ةميظع اياصو ثالثب ئصوأ يب ىبّنلا نأ

 )١( «(۱۹۸۷)مقر «سانلا ةرشاعم يف ءاج ام باب «ةلصلاو ربلا باتك «يذمرتلا هجرخأ ٠
 كردتسملا يف مكاحلاو «(۲۲۸ 21658 2167 /۰) دنسملا يف دمحأ مامإلاو

 )204/١؛ لاقو .يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 حيحص نسح : يذمرتلا .



 7 ْ ةبقارملا باب

 بانتجا يه هللا ىوقت و «تنك امثيح هللا قنا" : لاق :ىلوألا ةّيصولا

 اًصالخإ هب هللا كرمأ ام ّلعفت نأ !ىوقّتلا يه هذه ءرماَوألا ٌلعفو مراحملا

 رع هللا يهنل ًالاثتما هنع هللا ىهن ام كرت نأو هلت هللا لوسرل اَعاَتاو هلل

 ٍناكرأ مظعأ يف كيلع هللا بجوأ امب ٌموقتف «هللا مراحم نع اًهُرئتو - لجو

 اهناكرأو اهطورشب ًةلماك اهب يتأتف «ةالصلا يهو ٍنيتداهشلا دعب مالسإلا

 وأ ةالصلا اورد س عی لخأ نمف «تالمكملاب اهلمكتو اهتابجاوو

 َرمأ ام كرت ام ردقب ُهاوقت نم َصَقَن لب « هللا نتي مل هّلِإف اهناكرأ وأ اهتابجاَو
 يتلا َكلاومأ َعيمج ّيصحت نأ اهيف هللا ىوقت ةاكزلا يفو «هتالص يف هب هلل

 ا لا

 ظ . هللا قي مل هنإف لعفي مل نمف «ريخأت

 ثفّدلاو غلا هيف اًنتجم 98 امك موصلاب نات مايصلا يفو

 د ليزيد َموَّصلا ٌصقني امم كلذ غو «ةميمنلاو ةبيغلاو َبَخّصلاو

 ةّيقب اذكهو . لجو رع هللا مَ مام ركل رار با برشا

 ااو فل اًصالخإو هرمأل ًالاثتماو هلل ةعاط اهب م موقت ِتابجاولا

 اا ا ا ا ا «هلوسرل

 .هتناف كاهن ثيح لجو
 ةت تلمع اذإ : ىأ «اهحمت ةنَسَحلا ةيّسلا عبتآ» :ةيناثلا ةيصولا

 تائيسلا دعب تانسحلا نمو «تائيسلا هذي تاتسحلا إف «ةنَسحب اهعبتأف

 هللا لاق امك «تانّسَحلا لضفأ نم ةبوتلا َنإف « تاسلا نم هللا ىلإ بوتت نأ
 it 7 رر ے ےس 2

 هللا لاقو CYYY : ةرقبلا] يره ١ بحبو ني داول بحي هللا نإ * : لجو زع
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 ۳١[. :رونلا 4 تطل ك1 ١ A E 2 ىلاعت اًحعيمج هللا َل

ANةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق امك «تائّيسلا ٌرْفكت ةحلاّصلا ٌلامعألا  

 ىلإ ُناَضَمَرَو «ةعُمُجلا ىلإ ُةعُمُجلاو ءُنْمَحلا ُتاَولَّصلا» : مالسلاو
 ىلإ ٌةَرُمْعلا» :لاقو ."" «رئابكلا َبتَبْجا اذإ ًنهنيب ام ٌتارفكُم «ناضمر

 . تائّيسلا َنْبِهْذُي ثانسحلاف ''”«امهنّيَب امل ٌةرامك ٍةَرْمُعلا

 !«نَّسَح َقْلُخِب َساَّنلا قلاخ» : ةثلاثلا ةّيصولا

 نأ ءَقْلَخَلا ٍةلَماَعُم يف ُةئلاَثلاو ,قلاخلا ةلماَعُم يف ٍناتيِلْوَألا ناتّيصولا
 ءهجولا ٍةقالطب كلذو هيف ُمَذَت الو هيلع ٌدّمْحَت نسح قلب مهلماعُت

 . ةنّسَحلا قالخألا نم كلذ ريغو «ةبطاخملا نْسحو «لوقلا قدصو

 يتلا لاق ىتح ا لا لدتا کلا واتر

 خاو اج مهْئَسْحَأ اناميإ َنينِمْؤُملا لَمكأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . “قالخأ مهنساحأ ةمايقلا موي ةلزنم هنم مهبرقأو ةا هب سالا ىلؤأ نأ

 ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا باب «ةراهطلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 .(۲۳۳)مقر ۰. . .ناضمر ىلإ

 «ملسمو «(۱۷۷۳)مقر ءاهلضفو ةرمعلا بوجو باب .ةرمعلا باتك «يراخبلا هج رخخأ )¥(

 .(759١)مقر «ةفرع مويو ةرمعلاو جحلا لضف باب «جحلا باتك

 . هناصقتو هتان ناميإلا لامكتسا يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۳)

 ثيدح :يذمرتلا لاقو ءةشئاع ثيدح نم ٤١( /ا)دنسملا يف دمحأ مامإلاو ,((5131؟)مقر

 ؛(57485)مقر « هناصقنو ناميؤلا ةدايز ىلع ليلدلا باب «بدألا باتك «دوادوبأ هجرخأو ١ حيحص ظ

 .(1777 01151 1110) مقر عماجلا حيحص يفامك ينابلألا هحځص ثيدحلاو 202020
 . (100)هقر «لخبلا نمهركيامو ءاخسلاو قلخلا نسح باب «بدألا باتك «يذمرتلاهاور (54)



 ےس ا ةبقارملا باب

 نوكيو عمتجملا يف اًئَسَح اًكَلْسَم اهنوك عم ٌةنسحلا قالخألاف

 . ةمايقلا موي ناسنإلا ةلاني ٌميظع *جأ اهيف سانلا ىلإ اًبوبحم اهبحاص

 عبتأو «تنك امثيح هللا تا ةا يبنلا نم َتءالثلا اياصولا هذه ظفحاف

 . ققوملا هللاو . نسح قلب سانلا قلاخو ءاهُحمت ًةنسحلا ةئّيسلا

 ّيبنلا َفْلَخ تنك :لاق  امهنع هللا يضر  ساّبع ٍنبا نع :ثلاثلا - 7

 هللا ظّفْحا ءَكْظَفْحَي للا ظْفحا :ِتاَمِلَك َكُمّلَعُأ ين ,ُمالع اًي» :لاقف اًموي هك

 نأ :ملغاو ,للاب ْنعَتْساف َتْنَعَتْسا اًذِإو للا لاساف تلاس اذإ ءَكَماَجَت ُهدِجَت

 كا هَ دق ءيَشِب 9ٳ كوفي ْمَل ءءيِشِب كوفي نا ىلع ْتَعَمَجا وَ َةمألا
 ُهَبَتَك دق ٍءْيشب الإ َكوُؤْضَت هل «ءيشڊ َكوُدضَت ْنأ ىلع اوُعَمَتُجا نإو كل

 ٌتيدح :لاقو ٌيذمرتلا اور .”«فُحصلا ِتَْحَو ُمالقألا ٍتَعِفر ؛َكْيَلَع هللا

 يف هللا ىلإ ُفَرَعَت ءَكَماَمأ ُهْدْجَت هللا ظفخا» :يذمرتلا ريغ ةياور يفو

 َكَباَصأ اَمَو ءَكَبيِصُيِل ْنْكَي ْمَل َكَأَطْخَأ اَم ّنأ َمّلْغاَو ,ِةَّدشلا يف َكفِرْعَي ٍءاَخَولا

 َّنأو ءبركلا َعَم جرفلا َّنأو ءرْبّصلا َعَم َنْضنلا نأ ْمّلْعاَو ءَكَئِطْخُيِل ْنكَي ْمْل
 .ءاَرْسُي ٍرسُغلا َعَم

 يف لمع مامإلاو 50(10١2مقر 09((2)مقر باب «ةمايقلا ةفص باتك .يذمرتلا هجرخأ 200
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 حرخلا
 . هعم اًبكار يأ ايلي عربنلا تفلخ ثنكا : هلوق
 نال «مالغ اي : هل لاق «كظَمحي هللا ظفحا . . .مالُغ اي يل لاقفا : هلوق

 ٌرهان دق وهو يفوت ي ّيبنلا نإف اًريغص ناك  امهنع هللا يضر - سابع َنبا

 بكار ناكف . ّلقأ وأ ةرشع ةسداسلا ىلإ ةرشع ةسماخلا نم ينعي «مالتحالا

 هللا ظفحا مال ايا : ءادّنلا اذه ةي يبنلا هيلإ هّجوف هلك لوسرلا فلخ

 ناب .هنيدو هعرش ظفحب كلذو « هللا ظفحا .ةميظع ةليلج ةملك « َكظَفحِي

 - هتعيرش نمو هنيد نم مّلعتت نأب كلذكو ُكَيِهاَوَن بنتجتو هرِماَوأل َلثتمت

 رع هللا ىلإ هب وعدتو «كتالماعمو كتادابع هب موقت ام - ىلاعتو هناحبس
 ةجاحب سيل ةسفن- ىلاعتو هناحبس هللاف « هللا ظفح نم اذه لك َّنأل لجو
 هللا لاق امك ةا رو نو طفح الا ّنكلو .ظفحي ىتح دحأ ىلإ

 : نتعفلا سبل :[9 : دمحم] 4 رص هلأ اورصتت نإ انماء زل اهي ¥ :ىلاعت

 لاق اذهلو «دحأ لك نع ٌتينغ-_ىلاعتو هناحبس هللا َّنأل ؛ هللا تاذ ٌنورصنت

 : هنو زجعُي الو «[4 :دمحم] منم رص هَل اك ولو كلك # : ىرخأ ةيآ يف
 ظ .[4 4 : رطاف] ضر ىف الو ِتاومَسلَ يف ی نم مرج هللا تاک امو »

 ( هيو طلساحلك نايقألا نأ ىلع ٌلدت ةلمج « كْظَفْحَي هللا ظفح' :اذإ (

 ُيهأ هذهو «هنید يفو «هلْهَأو هلام يف هظفحو «هندب يف ىلاعت هللا هظفح هللا

 ءلالَّضلاو ْيَّزلا نم َكمَّلَسُي نأ وهو «َكنيد يف هللا كظفحي نأ ءءايشألا

 اوده لَ 7 : ئلاعت لاق امك «ىده هللا ٌهَداز ىدتها املك ناسنإلا َّنأل

 هّنإف  هللاب ٌذايعلاو  ّلض امَّذكو ء[۱۷ :دمحم] 4 روق ْمُهنَئاََو یکه ردا



 ةبقارملا باب

 ىف ْتَبكن ةئيطخ أطخأ اذِإ دبعلا َّنإ) : ثيدحلا ىف ءاج امك «ًالالض ٌدادزي

 ةيناث بنذأ نإ “بلف لقص باتو َرَفْغَتساو َعَرَت وه ناف :ءاَدْوَس هتک هبلق

 هللا لأسن .هبلق ىلع َعَبَطُي ىتح «ةعبارو ٌةثلاثو ٌةيناث ٌةتكن اهيلإ ٌمضنا

 . ةيفاعلا

 طخ افا :كلهأو كلامو َكِندب يفو كنيد يف َكّظفحي ١:

 يسب دوي سو يلا

 . «كّماجُت ُهدِحَت هللا ظفخا ١ : هلوقو

 .هتعيرش ظفحب اضيأ هللا ظفحا .«كمامأ ةذجت» ا يفو

 ينعي «دحاو امهانعَمو :كمامأو كهاجت ُهذجت هيهن بانتجاو هرمأب مايقلاب

 اذإ امس الو رش ؛ لك كنع ُدوُذَيو ريخ ّلك ىلع كّلُدَي كّمامأ هللا دجت

 ناك هللا ىلع َلّكوتو هللاب َناعتسا اذإ َناسنإلا َّنإف «هب ةناعتسالاب هللا تظفح

 . هللا دعب ٍدحأ ىلإ جاتحي ال هنإف ُهَبسح هللا ناك نَمَو «هّيفاك يأ هّبْسَح هلل
 ,[14 :لافنألا] کے ترمز ني كَمَا نمو مآ َكبْسَح یل اات © : : هللا لاق

 راق وعد نأ 7 نإَو# .نينمؤملا نم كعبتا نم َبْسَحو : يأ

 نل هّنإف هيفاک يأ «ناسنإلا َبْسَح هللا ناك اذإف 7 : لافنألا] أ َكَبَسَح

 !«كمامأ ُهذجت» وأ (كَماَجُت ٌهذجت هللا ظفحا» :لاق اذهلو «ءوس ُهَلاني

 . هب ةناعتسالاو هيلع ٍلكوتلاب امّيسالو «هتعيرش ظفح هظفحب ٌدارملاو

 نباو )۳۳۳٤(« مقر ‹ نيففطملل ليو ةروس نمو باب ‹ ريسفتلا باتك ‹يذمرتلا هجرخأ 6

 دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(٤٤١٤)مقر «بونذلا ركذ باب «دهزلا باتك «هجام



 نيحلاصلا ضاير حرش
 ردك

 اذإ .قولخم ٍدحأ ىلع ذمتعت ال يأ «هللا لأساَق َتَلَأَس اإ : هل لاق مث

 . هللا لأساف ٌتلأس

 «ينقزرا مهّللا :لوقي هللا لأسي «لام هدنع سيل يقف ٌناسنإ : ًالثم
 . بستحي ال ثيح نم ٌقزّرلا هيتأيف . اقر يل ءَ مهلا

 يف ءاج اذهلو «هنوعنمي وأ هنوطعُي امّبرف سانلا لأس ول ْنكل

 يتأي ن أ نمل ريخ «هرهظ ىلع بطتحتي ُهلبَح مكدحأ خب نألا : تدع
 . '0(هَعَبَم وأ ٌةاطعأ «ًالُجَر

 مهللا» «ينقزرا مهللا» :لق هللا لأساف تلأس اذإ «تنأ كلذكف

 ىلإ اهب هجّتت يتلا تاملكلا نم كلذ هبشأ امو «كاوس ْنَمَع كلضَمب يننغأ

 . لجو رع هللا

 بلطت الف ءنوّعلا ٌثلط ةناعتسالا «هللاب رِعَتْساَف تنعتشا اذإ» : هلوقو

 ىلإ َترِرَطضا اذإ كلذ عمو ءىوّضُقلا ةرورّضلل الإ ٍناسنإ يأ نم نوعا
 لعجا !هيلع ٌدمتعت انكر ال اًببسو ةليسو كلذ ٌلعجاف قولخملاب ةناعتسالا
 ديا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ ءَّلجو رع هللا وه ليصألا نكولا

 ظ 00 . هللاب نعتساف

 لاسي ناسنإلا نأ ديحوتلا صْقن نم هلآ ىلع ٌليلد نيتلمجلا نيتاه يفو

 .لأست ال .ريثك وأ ليلق يف- لجو رع هللا ريغل ةلأسملا ه ا
AS N 

 )١( «ةلأسملا نع فافعتسالا باب ؛ةاكزلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ رقم)٠٤١١(.
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 ةمولعم بابشأب ناک اوس نول كل سي كنوع دارأ اذإ هناحبس هللاو

 . ةمولعم ريغ بابسأب وأ

 ٍدحألا ةقاط ال ام رشلا نم كنع عفديف كل واطي ري يي كارو

 كلوت يح كل لت ذتو كلور رسب ٍقلَخلا نم ٍدحأ دي ىلع هللا َكئيعُي دقو «هب

 وهو ِبِّبَسُملا ىسنت نأ_دحأ دي ىلع هللا كناعأ اذإ كل زوجي ال كلذ عم ْنكلو

 فعضو ببسلاب مهقلعت نم نالا ةلهجلا ضعب هلعفيامك «لجو رع هلل
 امو «ةرفاك لود نم رهاظ نوع لصح امل ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهدامتعا

 3 اوه وتاعأ »وبي ا ةرفكلا نأ اوملع

 هدابعل- ىلاعتو هناحبس-هريخست نم اذهو لجو رع هللا وه ر اضلا مفاّنلا لب

 “«رجاقلا لجتلاب َنيَّدلا اذه دويل هللا نإ ١ : ثيدحلا يف ءاج امك «نينمؤملا

 sS a ىلا لاحق بعت ل نا يه نحب

 ةئام انورصن نيذّلا مه لوقيو مهيلإ ٌنكْرَي اذحأ انعمس اذإ «ةّماعلا هنن

 يف ٌللخ اذه نأ مهل َنّيبن نأ انيلع ُبجيف ءرخآلاو لوألا مهو «ةئاملاب

 . ملعأ هللاو . دخلا

 كرفت لو يشب وقت نأ ىل تفتت ول ةكألاٌوأ ملعاو» : هلوقو

 .«كل هللا ةبتك دق ءيشب الإ

 ول ةّمألا نأ ةلمجلا هذه يف  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌيبنلا َنّيبف

 باتك ءملسمو (1707)مقر «ميتاوخلاب لمعلا باب ءردقلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(١١١)مقر «. . .هسفن ناسنإلا لتق ميرحت نايب باب ءناميرإلا
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 ! كل هللا هبتك دق ٍءيشب الإ وعفني مل ٍءيشب كوعفني نأ ىلع اهلك ثعمتجا

 لقي ملف «هبتك يذلا وه هنأل «هللا نم هلأ ملعاف كل عفن مهنم عقو اذإف

 ملا : لاق لب .كوعفني مل ٍءيشب ٌكوعفني نأ ىلع ثعمتجا ول ر يلا

 . « كل هللا ةبتك دق ِءيشب الإ كوُعَفني

 دعاسيو ا بيع ءاضعب مهضعب عفني كش الب ُسانلاف

 رع ًالَوأ هيف هلل لضفلاف «ناسنإلل هللا ٌهبتك امم اذه لک کل ءاضعب مهضعب

 كلذكو :كتبرك ليرُيو ٌكيلإ ٌنسَحُيو ٌكعفني ْنَم كَل ركس يذلا وه لجو

 ةبتك دق ٍءيشب الإ كوُرضي مل ٍءيشب ٌكوُرضَي نأ ىلع اوعمتجا ول «سكعلاب
 . كيلع هللا

 ال هيلع لكمو هيرب العم ًئاسنإلا ةوكي نأ مسي اذهب ٌناميإلاو

 مل ٍءيشب ٌهوُرضي نأ ىلع قلخلا لك عمتجا ول مهنأ ملعي هّلأل ؛دحأب مهي

 ظ . هيلع هللا هبتك دق ٍءيشب الإ هوُرضي

 اوعمتجا ولو ُقِلَكلا همي الو «هب مصتعيو هللاب ُهءاجر قلعي ذئنيحو

 اولكوتو هللا ىلع اودمتعا اّمل ةّمألا هذه فلس يف سانلا جن اذهلو «هيلع

 اي راو نإَو 2 : نندساحلا دمخ الو نيدئاكلا ٌديك مهّرْضَي مل هيلع

 1٠١[. :نارمع لآ] 4 طيح کروم عی اَمِب ٥ هلل ن اَيَس مهد مڪر

 ينعي « فحّصلا ِتَّمَجَو مالقألا ٍتعفزلا : مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق مث .

 . ةعجارم قبي ملو «دادملا نم ْتَّقِج ٌتحّصلاو «ىهتنا دقف هللا هبتك ام نأ

 1 نكي مل َكَأطخأ امو : يناثلا ظفّللا يف امك «كئطخُيل نكي مل كباصأ امف

 . ‹ كبيصيل
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 عم َرِصّنلا َّنأ ملعاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق يناثلا ظفللا يفو
 ظ . ارس رسعلا عم نأو «بكلا َحَم َجَرفلا نأو ءربَّصلا

 ام تلعفو تربص اذإف ءربصلا عم َرصنلا نأ نيقي ملع ملعا : ينعي

 . كرصني ىلاعت هللا نإف رضّنلا لئاسو نم هب هللا كرمأ

 lG مو ل ىلع ل ير

 نل هّنأ ناسنإلا رعشي دقف « ةهج لك نم َناسنإلا ُبيِصُي ًردعلا نأل «ةملؤملا

 هباصأ اذإ نكلو داهجلا يف عرشَي دقو «داهجلا عديو رسحتسيف هودع قيطُي

 اذهف «هّودع نم ملألا هبيصُي هنكلو ٌرمتسي دقو «فّقوتو رسحتسا ىذألا

 . هيلع ٌربصي نأ ٌبجي اضيأ
 د 4ان عزك وقل ذك حرف كسسسمي نإ # : ىلاعت هللا لاق

 0 وَلَا احب يف ونه الو # :ىلاعت لاقو ١4٠[. :نارمع

 هما ناو توفت اا و ل اک ا كلو
 هناحبش هللا ناف طا رو او نالا هيبه اذإف لح ا

 ( . هرصني ىلاعتو
 برقا خا نأ ملعاو» : : هلوقو

 لوقي- لجو ٌزع-هللا أل «بيرق جرفلا داف تقاضو رومألا ٍتبّرتكا املك

 11+ مڪي وشل فكر 0615 طلا بيج نا 3 : هباتك يف
 تّدتشا امّلكف ؛ 1Y] : لصنلا] 4 بوركت ات دای حمد أ ضا

 . ىلاعتو هناحبس هللا نم جرفلا رظتناف ٌرومألا

 َرْسُعلا نإ لب ءرسُي هدعبف ٍرْسُع لكف «ارشُب ٍرْسْعلا عم نآو» :هلوقو
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 تر سر رک رص

 رسما عم نق # : یلاعت هللا لاق . قحال رسيو ٌقباس ْرْسُي «نيرسُيب فوفحَم

 :-امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو «[1 ٠١ : حرشلا] ار رسعلا مم نل س

 الا

 هللا يضر - سابع نب هللادبع يب ٌئيبنلا هب ىصوأ يذلا ٌثيدحلا اذهف

 هذه ىلع دمتعي نأو ءاّمئاد هل ركذ ىلع نوكي نأ ناسنإلل يغبني - امهنع

 يضر - سابع َنب هللادبع هّمع َنبا ايب ٌئيبنلا اهب ىصوأ يتلا ةعفانلا اياصولا

 . قفوملا هللاو_امهنع هلل

 يه ًالاّمُغأ َنوُلَمْعَتَل ْمُكّنِإِ» :لاق  هنع هللا يضر  سنأ نع :ٌعِباَرلا - ۳

 ©7«تاَقبوُملا َنم ةَ هللا لوسر ٍدهع ىلع اهُدْعَن انك ءرعشلا َنِم ْمُكيْيْعَأ يف قَد

 .ثاكلهُملا «تاقبؤملا» :لاقو يراخبلا هاور

 ي
 زال ّيبنلا دعب يقبف «نيرّمعملا نم - هنع هللا يضر كلام نب ٌسنأ

 ثفلتخاو  هنع هللا ىضر  هدهع يف ٌرومألا ٍترّيغتف . ةنس نيعست يلاوح

 ٍدِهع يف ةميظعلا رومألا ضعب يف نوتواهتي اوراصو «سانلا لاوحأ
 ٤ ( . مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ُفلختي ال - مهنع هللا يضر  ةباحّصلا ناك دقف «ةعامجلا ةالص لثم 0
 اونوكي ملو اهب اوُنَواَهَت سانلا ّنكلو ءروذعم ضيرم وأ قفانم الإ اهنع دحأ

 .(1497)مقر «بونذلا تارفحم نم ىقتي ام باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ 01(
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 َّنإ لب . ةا ٌيبنلا ٍدهع يف  مهنع هللا يضر - ةباحصلا هيلع ناك اَم ىلع
 ؛طقف ةعامجلا ةالصب ال اهسفن ةالّصلاب نونواهتي اوراص اندهع يف َسانلا

 هذه لك ءاهتقو نع ةالّصلا َنورُخوُي وأ ؛نوكرتيو َنوُلَصُي وأ ءَنوُلصَي الف

 يضر  ةباحصلاو ةي يبنلا دهع يف اهّنكل «ساّنلا ضعب دنع ةريسي ٌلامعأ

 . تاًقبوُملا نم دعت تناك مهنع هللا

 نم " :لاق  مالسلاو ةالصلا هيلع راس يوسع

 ينم َسيِلَف شع
 نم رثك نم ثوهأ مهدنع غلا نأ ذجت مولا سانلا ىلإ رظنا نك

 عببلا يف ةراطشلا نم شغلا دعي ب هللاب ذايعلا وزد مهضعب نإ لب «ءايشألا

 هللا لأسن ءاعّدلاو ِءاكّذلاو قْذِحلا باب نم اذه نأ ىريو «دوقعلاو ءارشلاو

 . سانلا نشغي يذلا ناسنإلا نم أَبِي ّيبنلا نأ عم ةيفاعلا

 - ةباحصلا دهع يف ةميظعلا ءايشألا نم بذكلاو : بذكلا كلذ نمو

 اًرمأ هَّذَعَي سانلا نم اًريثك ركل «تاقبوُملا نم هتوريف  مهنع هللا يضر

 لاري ال» : لاق اي ئبنلا نأ عم «بذكلاب يلابُي الو بذكي ٌهدجتف ءاّنيه

 . "7«ااَذك هللا دنع بتي ىَّنَح بِذَكلا ىَرَحَتَيَو بِذْكَي ْلُجَولا
 ام يعدي وأ «سانلل هيلع بجي ام ٌدحجيف ٌرطخأ رومأ يف بذكي امّبرو

 (انم سيلف انشغ نم» ب يبنلا لوق باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 .(١٠١؟)مقر
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  هللاب ذايعلاو-نوكيف ؛كلذ ىلع ُفلحيو يضاقلا دنع مهمكاحيو هل سيل

 يتلا ةريثكلا لئاّسَملا نم كلذ ريغ ىلإ .نابضَع هيلع وهو هللا ىقلَي نّمم
 ها ىف تاه نيانلا را
 دنع ةف الا تَّمْظَع ناميإلا يوق املك هلال كلذو ءرعّشلا نم قدا

 اًرمأ اهآرو ناسنإلا بلق يف ةيصعملا تّمخ ناميإلا فُعَض امّلكو «ناسنإلا

 . ناميإلا فيعض هّنأل «يلابي الو بجاولا نع لساكتيو نواهتي ايه

03 3 2 

 :لاق هيي ّيبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :سماخلا - "4

 '"'مهيَلَع كلا مّوَح اَم ُنِمْؤملا َيَتْأَي نأ ىَلاَعَت هللا ُهَرْيْغَو ءُراْغَي ئَلاَعَ هللا ّنإ»

 .ةفئألا :اهلصأو ءنْيَغلا حتفب :ٌةَرْيَغلاَو
 حرشلا

 .هنع هللا يضر-ةريره يبأ نع هلقن اميف- ىلاعت هللا همحر - فلولا لاق
 ءرَملا يتأَي نأ ىلاعت هلل ةريَعو ءراَمَي لاحت هلل َّنإ» : لاق ةا يبنلا نإ : لاق -
 ظ . (هللا مرح ام

 . هللا مراحم : يأ « همِراَحَم» : هلوق

 لب ءانترْيَغك ثسيل اهنكلو - لجو رع هلل ةتباث ٌةّيقيقح ةفص ةرّيغلاو

 باتك ءملسمو ء(۲۲۳٥)مقر «ةريغلا باب ءحاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ 01(
 .(1/!١1)مقر .شحاوفلا ميرحتو ىلاعت هللا ةريغ باب «ةبوتلا
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 دابعلا ىلع َبجوأ هتمكحب - ىلاعتو هناحبس - هللاو «لجأو مظعأ يه

 . ءايشأ مهل ّلَحأو «ءايشأ مهيلع َمّرحو « ءايشأ

 مهرصاخ و ميتيد. ىف مهل رح ويف مهبلع جزا اهل
 مهرضاحيو يعايد د يف مهل و هيلع ةيزح ايو: مهام
 يتأي نأ راغي - لجو رع  هّنإف ءايشأ هدابع ىلع هللا مرح اذإف «مهلبقتسمو

 - ىلاعتو هناحبس  هللاو هّبر مراحم ناسنإلا يتأي فيكو «همراحم ناسنإلا

 نأ هرضي الف  ىلاعتو هناحبس هللا اَّمأ «دبعلا ةحلصم لجأ نم اهمّرح امّنإ

 «ميكح هناحبس هللا نأ ٌناسنإلا ٌملعي فيك ٌراغي ْنكل 5 ناسنإلا ّيصعي

 لجأ نم كلو .هب مهيلع هنم ًالُخُب اًئيش هدابع ىلع ٌمّرحي الو «ميحرو

 -انزلا يف امّيسالو - لجو َّزع هللا يصعيف ُمَّدقتيف دبعلا يتأي مث « مهتحلصَم

 نأ هللا نم ْدَيْغَأ ٌدَحَأ ام» : لاق هلأ لكي ئيبنلا نع تبث هنإف  ةيفاعلا هللا لأسن

 .ءّرس لفاس قيرط ىنّرلاو «ةشحاف انّزلا َّنأل '7هتَمأ َيِنْرَت وأ هُدْبَع َينزَي
 : هناحبس هللا لاق امك «هلئاسو عيمجو انَّزلا هدابع ىلع هللا مرح هٿ نمو

 دبعلا ىنز اذإف ء[۳۲ :ءارسإلا] ایس َءاَسو ةف ناک م منزلا رف الو 3

 نم هنود ام ىلع هترْيَع نم مظعأو ّدشأ َةرْيَغ ُراَعَي هللا نإف - هللاب دایِعلاو -

 .مراحملا

 َّنإَف «ركذلا نايتإ وهو ءطاوللا ّدشأو ىلوأ باب نمو اضيأ كلذكو

 باتك ٠ .ملسمو e «ةريغلا باب «حاكنلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ )١(

 .(4 ١)مقر .«فوسكلا ةالص باب «فوسكلا
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 .انّرلا نم شحفلا يف َّدشأ ىلاعت هللا هلعج اذهلو ؛مظعأو ٌمظعأ اذه

 4 َنيِملَمْلا ى رح نم اہ مکس ام ةا ناتا :  هموقل طول لاقف
 8١[. :فارعألا]

 نم ةشحاف :يأ «ةشحاف# :لاق انّرلا يفو (ةشحافلا» :انه لاق

 .. ةيفاعلا هللا لأسنىمظعلا ةشحافلا هَلعجف طا وللا امأ «شحاوفلا

 ّنكل ءاهنم هللا راغي مراحملا ٌلكو رمخلا برشو ٌةقرَّسلا اًضيأ كلذكو
 ٌراضملا بسحو «مْرُجلا بَسَح «ضعب نم ةريغ ّدشأ وكت مراحملا ضعب
 ظ كلذ ىل لا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ٌليبسو «ىلاعت هلل ةرّيغلا ثابثإ : ثيدحلا اذه يفو

 هيا ايت لا وقل ثيداحأو تافصلا تايآ نم هريغ يفو هيف

 - ةرْيْغك تسيل ْنكل راغي هللا نإ :نولوقي هب ٍقئآللا هجولا ىلع  ىلاعتو
 هناحبس هللا نإو «قولخملا حرفك سيل نكلو حرفي هللا نإو «قولخملا

 نيقولخملا ِتافص ُهبشت الو «هب نيلي ام ةلماكلا ٍتافّصلا نم هل  ىلاعتو
 . قفوملا هللاو ١[. :ىرشلا] € يملا ومو 2یک ویی نإ »

 هلك ّيبنلا َعمَس هنأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :ُسداّسلا - ٠

 نأ هللا دارا ءئّمْعأو ,ٌعَرَقأاو ءٌصَرْيَأ :ليئارسإ يِنَب نم ةثالث ّنإ» :لوقب

 :لاق ؟َكْيَلِإ بح ٍءيش يأ :َلاَقَف ٌصَرْبأْلا ىّتاف هاَكَلَم ْمِهْيَلِإ ٌتَعَبف ُهُهيِلَتَْي

 .ةحّسَمف ؛ُساَّلا ينَرذَق نق يذلا يع ٌبَْذَيو ءْنَسَح َدْلِجَو ءْنَسَح نو
 لاق ؟َكْيَلِإ ُبَحأ لاملا ياف :لاق .ائسح اًنَْل ّيطغأو ُهرَذَق ُهْنَع َبَهَّذف
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 َكَل هللا َكَراَب :لاَقف ءَءاَرْشُع َةَقاَن ّيطغأف - يواّرلا كش - ُنقَيلا لاق ؤأ  لبإلا

 يع ُبَهذَيَو ُنَسَح ٌنْعَش :َلاَق ؟َكْيَلِإ ُبَحأ ِءيش يأ :َلاَقَف َعَرْقألا ىّتآف
 ياف :لاق .اًنسح اًرْعَش ّيطغأو ءُهْنَع َبَمَّذف ,ةّحسمف ءُساَّنلا ينرِذَق يذلا اذه

 .اهيف َكَل هللا َكَراَب :َلاَقو ءًالماَك ّةَرَقَب يطغأف ءُرَقَبلا :لاق ؟كيلإ ٌبَحَأ ٍلاَملا

 يرَصَي ّىَلِإ هللا نري نأ :لاق ؟َكْيَلِإ ٌبَحأ ٍءيش يأ :لاقف ىقغألا ىتأف

 ؟َكيَلِإ بَحَأ ٍلاَملا ُيأف :لاق .ُهَرَصَب ِهيَلِإ هللا دَر ءهَحَسَمْف .ساّنلا َرصْبأف

 َّنم ياو اذهل َناَكف ءاذه َدَّلوو «ناذه َجَتْناف .اًدلاو ًةاش ّيطعأف ُمْنَغلا :َلاَق

 .منغلا َنَم ياو اَذَهِلَو ءرقّبلا َنِم داو اذهلو ءِلبإلا

 ٍدَق ٌنيِكْسِم َّلُجَر :لاقف ءهتئيَهو ِهِتَروُص يف ٌّصَرْيَألا ىّتأ ُهْنِإ م
 كلاس ؛َكب َّمُك لاب الإ َمْوَيلا ّيِل غالب الف ءيرْفَس يف ُلاَبِحلا يب ثعطقنا

 يف هب ْعّلَبَتَأ اًريِعَب َلاَملاو َنّسَحلا َدَّلِحلاو ءَنَسَحْلا َنؤّللا كاطغا يذّلاب

 َكْرَدَقَي ٌصَرْبأ ْنَكَت ْمْلأ ءكفرغأ يئاك :لاقف .ًةَرِيِثَك ٌقوُقُحلا :لاقف .يِرَفَس

 ,رياك ْنَع د َلاَملا اَذَه ُتْنِرَو امْنِإ :َلاَقف ؟!هللا ٌكاطْعأَف اًريقف ,ءُساّنلا

 .تنك ام ىلإ هللا َكَرْيَصف َكاوُعَد يف اًبذاك َتْنَك ْنإ :لاقف

 هْيَلَع ّدَرَو ءاذهِل لاق ام َلْثِم ُهل َلاقف ءِهِتّميِهو ِهِتَّروُص يف عرفألا ىتاو
 ظ .تنك ام ىلإ هللا َكَرَّيَّصَف اًبِذاك َتْنُك ْنِإ :لاقف ءاذه در ام ّلثم

 ءليبَّس ُنباو نيسم ْلُجَر :لاقف هتّيَهو هتروُص يف ىّمُعألا ئتأو
 َكُنَأْسَأ كب مث للاب الإ ّمويلا يل غالب الف ءيرفس يف لابحلا يب ْتَعْطَقْنا

 ٌدَرَف ٰیَمْعا تنك دق :لاقف .يرْفَس يف اهب ُعُلَبَتَأ ًةاَش ءَكَرَصَب َكيلع دَر يذلاب
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 ٍءيشب َموَيلا َكُدَهْجأ ال اوف تش اَم ْعَدَو تش ام ْدُحَف ءيرَصِب ّيَلإ هك

 طخُسو دنع كي ان ْمُتيِلُتْبا امْنإف كلام كسم :لاقف .ّلجو َّنع هلل ُهَنْدِخَأ

 .هيلع قفتم ''«َكْيَيِحاَص ىَلَع

 :ةلوق .لماحلا ّيِه :ٌدملابو نيشلا حتفو نيعلا ٌّمضب ذب «ُءاَرَشعلا ةقاّنلاو

 ةلباقلاك ةقانلل ٌجِتانلاو ءاًهّجاتِن ىّلوت :ُهاّنْغَم «َجَتْنف» ةياور يفو «جّتنأ»

 ىنعمب وهو ءاهتدالو ىلوت :يأ :مالّلا ٍديدشتب وه «اذه َدّلو» :هلوقو .ةأرملل

 كاذو ناويحلل اذه ْنكل ؛ىّنعمب ةلباقلاو ,ُجتانلاو ُدَلَوُملاف .ةقانلا يف جتن

 يأ :ةدّحوملا ٍءابلاو ةلمهُملا ٍءاحلاب وه «ٌلابحلا يب ثَعطقنا» 7 وق .هريغل

 وأ ُهَدْخأَت ِءيش دَر يف َكْيلع قشأ ال :ُاَنعم هَكُدَهْجَأ ال» :هلوقو .ُبابسألا

 ءميملاو ٍةلمهُملا ٍءاحلاب هَكُدَمْحَأ ال» يراخبلا ةياور يفو .يلام نم ةُبلطت

 لوط ىلع سيل :اولاق امك ,هيلإ ٌجاتحت ٍءيش ِكْرَتِب َكُدَمْحَأ ال :ةانعمو

 .اهلوط تاوف ىلع يأ مدن ة ةادحلا

 حرشلا
 هيلع  ميهاربإ نب قاحسإ وه ليئارسإ « ليئارسإ ينب نم ةثالثا : هلوق

 ىسيعو نوراهو ىسوم َليئارسإ ة ةيرذ نمو «ليعامسإ وخأ- مالسلاو ةالصلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع قاحسإ ةيّرذ نم مهلك ٠ ليئارسإ ينب عيمجو

 ”رابخأ ثءاج دقو مع ءانبأ برعلاو مهف «قاحسإ وخأ ليعامسإو

 5 عرقأو ىمعأو صربأ ثيدح باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا 36 (۱)

 نجس | ايندلا باب «قئاقرلاو دهزلا باتك < .ملسمو 2( 511)مقر ‹ ليئارسإ ىنب

 .(1911)مقر ءرفاكلا هنجو نمؤملا



 : ماسقأ ةثالث يهو لاردا نن نع ريتك

 . ةنُسلا حيحص يف ءاج ام :يناثلاو .نآرقلا يف ءاج ام : لوألا

 . مهئاملع نعو مهرابحأ نع ءاج ام : ثلاثلاو

 هلوق لثم «هلوبق يف كش الو .ٌقح هنأ يف كش الف يناثلاو لوألا ااف

 تعبأ مهل يَتل ولاَ ذل هموم دب نم لیون نب م لَمْ َلِإ رتو : ىلاعت
 .[1 43 :ةرقبلا] € هلأ لبس يف لِيَمَن اكحِلَماَنل

 . الب ئبنلا نع ةريرهوبأ هاور يذلا ثيدحلا اذه لثم ةَّئسلا نمو

 ةثالث ىلإ ٌمسقني هنإف مهئاملعو مهرابحأ نع مهنع يور ام اَمأو
 : ماسقأ

 307 جو ااهو دكر تبي للا اذيل هاللي عرشلا ةيضاجب لزألا

 نآرقلا ريسفت يف لقي هنإف «نآرقلا ريسفت تت يف تاّيليئارسإلا نم لقنُي اميف

 . اهنالطبب عرشلا ٌدهشي يتلا ةّيليئارسإلا رابخألا نم ٌريثك
 ينب رابخأ نم هّلأل ال «لبقُي اذهف «هقدصب غعرشلا دهش ام : يناثلاو

 .ّقح هنأو هقدصب َدهش َعِرّشلا أل نكلو «ليئارسإ

 هيف ٌفقَوَتُي اذهف «هبيذكت الو ُهَقي ةقيدضت عرشلا يف نكي مل ام : ثلاثلاو

 دق نوكنف < ءالطاب نوكي دقف مهانقّدص نإ اننأل ؛نوبّذكُي الو نوقّدصُي ال

 اذهلو ؛ٌّقحب مهانبّذك دقف ءاّمَح نوكي دقف مهانبّذك نإو «لطابب مهانقدص
 وأ بيغرت يف عفني اميف هب ثيدحتلا نم جرح ال كلذ عم نكلو «هيف ٌفّقوتن

 . بيهرت
 ينب نم ٌةثالث َّنأ ثيدحلا اذه يف  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئيبنلا ركذ
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 «صربأ مهدحأ «مهنادبأ يف تاهاعب لجو رع - هللا مهالتبا ليئارسإ

 هللا دارأف .رصبُي ال ىمعأ ثلاثلاو .رعش هسأر ىلع سيل عرقأ يناثلاو

 يع ايي سس ,مهربتحيو مهَيِلَتبَي نأ - ىلا داعم

 ُرتقي وأ ٌركشي لهو «ءاّرضب هالتبا ناك اذإ رجضي وأ ربصي له ٠ هولبيل ءءاش ٠
 . ءاّرسب هالتبا دق ناك اذإ

 ُتحأ ٍءيش يأ :مهلأسي مهاتأو ةكئالملا نم اكلم مهيلإ هللا ٌثعبف
 ٌدلجو نسح نول : لاق ؟كيلإ ٌّبحأ ٍءيش يأ : لاقف صرثألاب أدبف ؟مهيلإ

 نأ ناسنإلا دنع ٍءيش ّمهأ نأل «هب ُسانلا ينرٍذَق يذلا ينع ٌبهذيو نَسَح

 .سانلا دنع ةهوركملا تاهاّعلا امّيسالو «تاهاعلا نم ىفاعُم نوكي
 اًدلجو اًئسح اًنول ّيطعأو «صربلا هلع َلاَرو «هللا ٍنذِإِب أربف كلّملا هحسمف

 . «!رقبلا_لاق وأ - لبإلا : لاق ؟كيلإ ٌبحأ ٍلاّملا ٌيأ» : هل لاق مث
 ةاطعأف .رقبلا ّيطعأ عرقألا ة ةصق يف هلال ؛ لبإلا : لاق هنأ رهاظلاو

 هلع تَهذو «رقفلا هنع تهذف . اهيف كل هللا راب : هل لاقو ءارشع ةقان

 . ةقاّلا هذه يف هل هللا رابي نأب ُكلَملا هل اَعَدو «ّينَدَبلا ُبيَعلا

 دف عش : لاق ؟كْبَلِإ ٌبحأ ء يش يأ :لاقو عرقألا یتا مث

 . «سانلا ينرذق يدلا يع هر

 :لاق ؟كيلإ ٌببحأ لاملا ى » : هل ليقو . نسخ ارغش َيليعأف «هحسمف

 اهيف كل هللا كراب : هل لاقو «ًالِياَحس رب یطعأف «رقبلا

 دي نأ : لاق ؟كيلإ ٌبحأ ِءيش ٌیأ» : هل لاقف كلَملا هءاجف ىمعألا اّمأ
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 لأسي مل هنإف ؛اذه ىمعألا لوق ُلَّمأتو ««سانلا هب رِصْبَأف يرصب َىلع هللا

  امهنم ٍدحاو لك نإف عرقألاو ٌصربألا اّمأ «طقف َسانلا هب ْرِصْنُي اًرصب الإ

 ءانسح اًنولو اًنسح اًدلج :لاق َّصربألا نأل ؛ةجاحلا نم َربكأ اًئيش ىّنمت

 اًئيش ايّنمت لب «نول وأ رعش وأ دلج ٌدّرجم سيلف ءاًئسح اًرعش :لاق كاذو

 . طقف سالا هب صنت ارضي الإ لاسي ملاذل ؛اًدهز دنع نإف اذه انآ ءربكأ

 .هدهز نم اضيأ اذهو 0 : لاق ؟كيلإ بح ٍلاملا ّيَأ» :هلأس مث

 ءةليِلق ٍلبإلاو رقبلل منغلا هب ةبسنو «منغلا لب ءرقبلا الو لبإلا ّنمتي ملف

 ظ 0 يسم

 «هرقب يف يناثللو «هلبإ يف لّوألل  ىلاعتو هناحبس هللا كرابف

 نم داو لّوالل «يطعأ امم داو امهنم ٍدحاو لکل راصو .همنغ يف ثلاّثللو

 ٠ .منغلا نمداو ثلاثللو «رقبلا نم داو يناثللو «لبإلا

 ةّيندبلا هتروص «هتئيهو هتروص يف ّصربألا ىتأ ٌكلملا اذه َّنِإ مث

 يب ثعطقنا دق ٌنيكسم لجر» : هل لاقو «ريقفلا سابل هسابلو «ةّنرلا هتئيهو

 ( . «كب ّمث هللاب الإ م ويلا يل غالب الف يرَفَس يف لابحلا

 نأو ءرفاسم يأ ليبس نبا هّنأو «ريقف هنأ هلاح ركذب هيلإ لّسوتف

 هل غالب ال هَّنأو ا دق هلهأ ىلإ هلصوت يتلا بابسألا يأ لابحلا

 هب مث هللاب الإ

 «َلاملاو نَسَحلا دْلجلاو َّنَسَحلا َنْوّللا كاطعأ يذلاب َكَلأسأ» : هل لاقو
 َّنأ عم «كلذب َلْجَبو . «ةريثك قوقحلا» : لاق هنكل « يِرَفَس يف هب ُّلبتأ اًريعب

 - ملعأ هللاو- رهظي اميف وهو «ةريثك قوقحلا :لاق هنكل «لبإلا نم اًيداو هل
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 رقفو رفاسم هّنأل ؛نوكي ام ٌّقحأ نم اذه َّنأل ءاهنم اًئيش يّدؤي ال هنأ

 رذتعا كلذ عمو «لاملل اًقاقحتسا نوكي ام ٌقحأ نمو «لابحلا هب تعطقناو

 ر َصربأ نكت ملأ «كفرغأ ينأك » :هل لاقف لبق نم هيلع ناك امب ٌهرّكذف !هل

 ّنسحلا نوللا َكاطعأو لالا َكاطعأ يأ «هللا كاطعأف اًريقف «نمانلا َكُرَدْقَي
 نع اًرباك لاَملا اذَه ُتْنِرَو امّنِإ» : هللاب ذايعلاو لاق هّنكلو «نسحلا َدلجلاو
 ظ . هللا ةمعن ٌركنأو «رباك

 تنك نإ : يأ «تنك ام ىلإ هللا َكرّبّصف بذاك تنك نإ» : ُكَّلَملا هل لاقف

 نأ ْهظي يذلاو . صربلاو رقفلا نم تنك ام ىلإ هللا كرّيصف لوقت اميف اًيذاك

 كش الب اًبذاك ناك هّنكل ؛ اطورشم ءاعد ناك ْنإو كلملا ءاعد باجتسا هلل

 طولا و طلا ىت ادا

 هيلع در املثم هيلع درو «صربألل لاق املثم هل لاقف عرقألا تأو

 . «تنك ام ىلإ هللا كرّبصف ايذاك تنك نإ » :لاقف ‹صربألا

 هللا رف ىمعأ تنك دق :لاقف» : هيلع هللا ةمعنب هركذو ىمعألا ىتأو
 ام هللاوف «تئش ام ْعَدو ثئش ام ُدْخَف » هيلع هللا ةمعنب َرقأف «يرَصب ّيلإ

 . (لجو رع هلل هتذخأ ٍءيشب مويلا َكُدَهْجأ

 رظناف . لجو رع هلل هتذخأ ٍءيشب عنملاب كيلع نشأ الو كعنمأ ال : يأ

 . ةمعنلاب فارتعالاو ركشلا ىلإ

 كنع هللا يضر دقن . متيلتبا امنإف ءكلام كِسْمأ» :كلّملا هل لاقف

 نيب ةروهشم ثناك َةّصقلا نأ ىلع لدي اذهو .«كيبحاَص ىلع طخَسو

 هللا معنأ دق يقبو هلام كسمأف :(كيبحاَص ىلع طْخَس » :لاق اذهلو «سانلا



 ةبقارملا باب

 نم هيلع اناك ام ىلإ امهّدر هللا نأ َرهاظلا نإف نارخآلا اأو .رصبلاب هيلع

 . هللاب ذايعلاو ةهاعلاو رقفلا

 معنلا ءاقب بابسأ نم دبعلا ىلع هللا ةمعن ركش َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 مک دیزل مرڪ ني كبَر تا ذلو :  ىلاعت لاق امك ءاهتدايزو
 ظ .[۷ : ميهاربإ] ديش ياد ل مفك نيکو

 : لجو رع هللا تايآ نم ٿايآ مهتّصق يفو

 - لجو رع هللا مهقلخ بيغ ُملاع ةكئالملاو «ةكئالملا تابثا : اهنم

 هللا ةعاط يف ةدارإ مهل لعجو هللا رمأ ذيفنت يف ةف مهل ّلعجو ءروُت نم

 .نوُرَمْوُي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهف

 ىتأ كلملا َنِإف «مدآ ينب ةروص ىلع َنونوكَي دق ةكئالملا نأ :اهنمو

 ظ ظ . ناسنإ ةروصب ةثالثلا ءالؤهل
 .نّيعملا صخّشلا ةروصب نوفّيكتي  ةكئالملا يأ  مهنأ :اًضيأ اهنمو

 . هتئيهو هتروصب ةيناثلا ةّرملا يف ىمعألاو عرقألاو صربألا ىلإ َءاج امك
 ىلع صخشلا ىتأي نأ يف ناسنإلل رايثسالا روعي آان او

 جاتحملا ناسنإلا ةروص ىلع ءاج كلملا اذه نإف ؛ُهربتخيل ٍةنّيعم ةئيه

 ملعلاو ودبي اميف ٌكلملا نأ عم «ةثالثلا ءالؤه هل ٌّقريل ةهاعلاب باصملا

 - ىلاعتو هناحبس - هللا ّنكلو «تاهاعلاب لصألا يف باصُي ال هللا دنع

 راع اا لجأ نم روع هذه ىلع را ج (

 او جسم ىمعألاو صر الار نالا حسم .كلملا نأ اهو
 لاق اًئيش دارأ اذإ- ىلاعتو هناحبس هللا نأل .ةحسملا هذهب مهبيع هللا لازأف
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 ّنكلو «كلملا اذه نودب ةهاعلا مهنع َبهذأل هللا ءاش ولو «نوكيف ْنك هل

 .ناحتمالاو ِءالتبالل اًببس اذه لعج هللا

 «ريثكلا ءيشلا هنم جتني ىتح لاملاب ٍناسنإلل كرابي دق هللا نأ : اهنمو

 ءرقبلا نم داو يناثللو «لبإلا نم داو ٍدحاول راص ةثالثلا َرفنلا ءالؤه نإف

 . لجو رع هللا ةكرب نم اذهو «منغلا نم داو ثلاثللو

 . ةكربلاب مهنم ٍدحاو لكل ُكلملا اعد دقو
 ّصربألا نإف « هللا دابع عفنو هللا ةمعن ركش يف مدآ ينب ثوافت :اهنمو

 هللا ةمعن ادحج ْنكلو «ربكألاو ّمهألا لاملا هللا مهاطعأ دقو عرقألاو

 اوناك مهنإف «كلذ يف ٌةبذك مهو « رباك نع اًرباك لاملا اذه انثرو امّنِإ :الاق

 رج ف للاب ذايعلاو  مهنكل «لاملا هللا مهاطعأو ءارقف

 . اندادجأو انئابا نم اذه ٠

 قدر :كللذلو + لضفلاب:هلز كقزرتعاو هللا ةمعت ركش هتاف ىمعألا اأ
 . «تلش ام عدو تئش تفش ام ذخا : كلملل لاقو هللا هادهو

 ىضري هنأ يأ «ىلاعتو هناحبس هلل طخُسلاو اضرلا ثابثإ : اًضيأ اهنمو

 اهتبثت نأ بجي يتلا ٍتافصلا نم امهو ؛ءاش نم ىلع طخسيو ءاش نم ىلع

 . اهب هسفن فصو هلال ؛ نايا

 : ةبوتلا] € هلع أوضرَو مهْنَع هللا ا :اضرلا : ميركلا نآرقلا يفف

 ر دا يفَو هيلع هلا طخَس نأ : ا 1۰۰

 هلع هلآ بضعو # :بضغخلا هيظعلا نارقلا يفو ء[٠۸ :ةدئاملا] هنو دلخ

 [ اع ةنَسلا لا لهآ اهب نمؤُي اهلاثمأو تافّصلا هذهو ء[۹۳ :ءاسنلا] 4 هَر



 ةبقارملا باب

 تافص هبشت ال اهنكل .ةقيقحلا هجو ىلع هلل ةتباث اهنأب ةعامجلاو

 ال هتافص كلذكف EE هبشپ ال - لجو َّزع- هللا نأ امك «نيقولخملا

 . نيقولخملا ٍتافص هبشت
 ام تايآلاو بجعلا نم ليئارْسإ ينب يف َّنأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو ٠

 ةصق ثيدحلا اذه لثمو . ظعتن ىتح مهرابخأ نم انل لقني ةا ّيبنلا لعج

 ْتَّدَسف لبجلا نم ةرخص مهيلع تقبطناف راغ ىلإ اوأجل نيذلا ةئ ةثالثلا رفنلا

 ىلاعت هللا ىلإ مهنم ٍدحاو لک ٌلّسوتو ءاهتحزحز نع اورَّجَعو راغلا مهيلع

 ام ٌليئارسإ ىنب ءابنأ نم انيلع صب - مالسلاو اللا هيلع  ئينلاف
 نأب ٌةربع ثيدحلا اذه نم ذخأن نأ انيلعف «ةربعلاو ةظعوملا هيف نوكي
 يف لعاب اه. قفار « لضفلاب هلل فرتعاو هللا ةمعن ركش اذإ ناسنإلا

 ققوملا هللاو . هلام يف ةكربلاو ءاقبلا بابسأ نم كلذ نإف هلام

 ةا ٌيبنلا نع هنع هللا يضر  سؤأ نب ٍداّدش ىَلْعَي يبا نع :ٌعباّسلا 3
 ُهَسْفَن َعَبْنا ْنَم ٌرِجاَعلاو ءِتْوَملا َدْعَب اَمِل َلِمَعَو ُةَّسْفْن َناَد ْنَم ُسّيكلا» :لاق
 .'«شا ىَلَع ىْنَمَتو ءاَماَوَه

 ءهجام نباو ء(۹٥٤۲)مقر 09(2)مقر باب «ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ (۱)
 )١١١/٤( دمحأ مامإلاو :«(١577)مقر «هل دادعتسالاو توملا ركذ باب ءدهزلا باتك
 :لاقو .(١/۷٥)كردتسملا يف مكاحلا هححصو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو
 = .ياو ركب وبأ !هللاو ال :يبهذلا لاق «هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح
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 .نسح ثيدح :لاقو ٰيذمرتلا هاور
 .اًهَبَساَح :يأ «هَّسْفَن َناَد» : ىنعم :ءاملعلا نم ٌةُريغو ٌئذمرتلا لاق

 حرشلا
aذخّشيو ا منتغي يذلا ا ناسنإلا هانعم «سّكلا)»  

 . عيضيف يلايللاو ميلا هيلع توفت ال ىتح ةَطْيحلا هسفنل

 تارومأملا نم لعق اذامرظنو اهيساح ق يأ «هشفن َناَد ْنَم» : هلوقو

 اذإف .هنع يه ام كرت لهو أ امب ماق له : تاّيهنملا نم كرت اذامو

 وأ هب ماقو «هکرادتسا نكمأ اذإ هكردتسا بجاولا يف اًطيرفت هسفن نم ىأر

 . رفغتساو باتو مدنو هنع علقأ مّرحمل اكاهتنا هسفن نم ىأر اذإو «هلدب .

 دعب ام ّلك نأل ؛ةرخالل لمع ينعي «تَْملا َدْعَب امل لمع» : هلوقو

 دعب امل لمعي َناسنإلا نأ «مزحلاو ٌنحلا وه اذهو «ةرخآلا نم هنإف توملا

 اذإف «توملا دعب ام وه لآملاو «ارورم اهب رام ايندلا هذه يف هّنأل ؛توملا

 سيكي سيلف ةرخآلا يف ةعفني ام ريغ يف اهعاضأو ُماَيألا هيلع ثضمو طرف
 راصو اهاوه هسفن َعَبْتْأ نم زجاعلاو «توملا دعب امل لمعي يذلا وه سّيكلا

Aةيرغلا يتايارب ار  Nمبتيو  

 ”روفغ هللا : لوقيف ّينامألا هللا ىلع یت ىمي مث «يهاوُنلا لعف يف اهاوه ةّسفن

 اذإ يلاح نم خلص فوسو «لبقتسملا يف هللا ىلإ بوتأ فوسو ءميحر

 .اميرف «هيلع ناطيشلا اهيلمُي يتلا ةبذاكلا ٌينامألا نم ههبشأ امو «تربك

 .(0٠47)مقر عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعضو



 ظ ' ةبقارملا باب

 .اهكردي ال امبرو اهكردي

 مّيضي ال نأ ىلعو «ءصّرفلا زاهتنا ىلع ٌثحلا :ثيدحلا اذه يفف

 لسكلا عَدَي نأو - لجو رع هللا يضري اميف الإ ةصرف هتقو نم ناسنإلا

 ّيرصبلا نسحلا لاق امك ءائيش ٌديفي ال يّئمتلا نإف < ءىّنمتلاو نواهتلاو

 يف ٌَرَقو ام ناميإلا ّنكلو . يلحتلاب الو ينمتلاب ٌناميإلا سيل : هللا همحر

 . «لامعألا هن هتقدصو بلقلا

 لعف نم هللا ىلإ ري ام لك يف ةصرفلا رهتتن نأ ةوخإلا اهيأ انيلعف

 لوکی ام لمكأ ىلع انك هللا ىلع انمِدَق اذإ ىتح «يهاوُنلا بانتجاو رماوألا

 ظ ظ . لاح نم
 . هتدابع نسحو هركشو هركذ ىلع مكايإو اننيعُي نأ هللا لأسن

% #F#F  % 

 ْنم» : هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :نماّثلا - ۷

 .هريغو ٌيذمرتلا ةاور نسح ٌتيدح '7«ِهيِنْعَيالاَم ُهَكْرَت ِءْرَملا مالْسإ ٍنْسُح

 حسا
 اًنطاب اَّمأف .اًنطابو اًرهاظ لجو رع هلل ةمالستسا وه ءرملا مالسإ

 اتم وك نأ كلو ؛هبلق حالصإو هتديقع حالصإب هّبرل ِدبعلا ٌمالستساف

 . ليربج ِثیدح يف قبس م ىلع هبًالاميإلا بجي ام ٌلكب

 سا باتك «هجام نباو ‹(۲۳۱۸)مقر «(۱۱)مقر باب «دهزلا باتك ‹يذمرتلا 5 )۱(

 .نتفلا يف امك يوونلا هنسحو (١۳۹۷)مفر ؛ةنتفلا يف ناسللا فك باب
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 هناسلب هلاوقأك ءرهاّظلا هلَّمَع ٌحالّضإ وهف اًرهاظ ٌمالستسالا اّمأو

 امك ءاًريثك اًرهاظ افالتخا مالسإلا يف نوفلتخي سانلاو . هحراوجب هلاعفأو

 ءريصقلا مهنمو ليوطلا مهنم ؛مهروصو مهلاكشأ يف َنوفلتخي َسانلا نأ
 «ليمجلا مهنمو حيبقلا مهنمو «كلذ نود ْنَم مهنمو مخضلا مهنمو

 . اًرهاظ افالتخا ٌنوفلتخيف

 ىف الا ضمد لجو رع هلل مهمالسإ يف َنوفلتخي اضيأ كلذكف

 نیلا رد مط كبل لق عتتلا لك يَ نم كسي ىلا : هباتك
 ٠١[. :ديدحلا] 4 ْيَمْلك هنا دعو اكو اولو دعب رم أوقفت

 مالسإ نسُح يف ديزي امم نإف «مالسإلا يف نوفلتخي سانلا ناك اذإو
 اذإ ملسملا ناسنإلاف . هايند يف الو هنيد يفال همي الو هينْعَيال ام َعَدَي نأ ءرملا

 . هكرتي هّمهُي ال يذلا ءيشلاف « هينْعي ال ام َعَدّيلف اًنسَح همالسإ لعجي نأ دارأ

 وه له ظنا ؟لعفت ال وأ ٌلعفت له َتْدَّدرَتو لمع كانه ناك اذإ : ًالثمف
 . ملسأ ٌةمالَّسلاو «هكرتاف الإو «هلعفاف َكايندو ٌكنيد يف ةّماهلا رومألا نم

 اذهو «كّمهي ال اذه ناك اذإ ساَّنلا نوؤش يف ُلّخدتت ال اضيأ كلذك

 اعا ىلع هكذا ل قلقة رت «مويلا سانلا ضعب ةلعفي ام فالخ

 ىتح امهنم بّرقتي نأ لواحيف ناملكتي نينثا دجيو «مهلاوحأو سانلا

 OE ا او «نالوقي ام عمسي

 ؟نالف كل لاق اذامو ؟تئج نيأ نم :هل لوقيو هسفن صخشلا ردابي امّبرو

 دب يي اجو

 اًضيأ وهو «كمالسإ نْسُح نم اذه ّنإف ءاهكرتا كينعت ال يتلا رومألاف



 ح6 ةبقارملا باب

 يذلا امأ «ةحاّرلا وه اذه ٌهسفن لإ مهي ر ال ناسنإلا ٌنوكف «ناسنإلل ةحار هيف
 ابعت بعتي فوس هنإف . ...؟ مهل تيح اذا ؟ لق اذا ىماثلا كارحأ كي
 بأد كبأ د لعجاف ایش ديفتسيال هنأ عم «اًريثك اًريخ هسفن ىلع تتوفيو ءاميظع

 كعفني ال يذلاو ةلعفاف كعفني ام ىلإ رظناو ا ىركتفو 6 كسفن

 ( . كمه ال ءايشأ نع ثحبت نأ كمالسإ نْسح نم سيلو «هكرتا

 ءهلعف ىلإ الإ ظني الو هسفن ب أد هبأد ناسنإلا راصو اذه ىلعانيشم اننأ ولو

 يضيف هيف هل ةدئاف ال اميف هريغ ٍنوؤشب ًالوغشم هدجت سانلا ضعب اّم
 ظ . ةريثك حلاصم هيلع عيضتو «هرکف تشو هبلق لغشيو هتاقوأ

 حتني هدجت ؛هينعي امو هسفن لإ ٌمه هل سيل يذلا ةبوؤدلا لجّرلا ذجتو
 ثيدحلا اذه دعي اذلو . ةّيندبو ةّيبلقو ةّيركف ةحار يف نوكيو « لصحُيو رمثيو

 نإ ! ؟ال وأ كهي له ظنا اكرت وأ اعف اًئيش تدرأ اذإف كي يبنلا ملك عماوج نم

 كلقعو كركفو كبلق حرأو «هنم حرتساو هل ضّرعتت : الو هكرتا كمه ال ناك

 امك لقاع ٍناسنإ لک لاح لک ىلعف «هبسحب هب لغتشاف كهي ناك نإو ؛ كندبو

 .«توّملا دعب امل َلمَعو ُهَسْفَن ناد نم سّيكلا» : قباسلا ثيدحلا ىف ءاج

 هسفن تساحُيو «توملا دعب امل لمعي نأ ىلع ُصرُحَي لقاع ٍناسنإ لكف
 .قفوملا هللاو .اهلامعأ ىلع

 #0 د 2
 يق ُلُجَولا لاسي ال» :لاق يي يبذلا نع هنع هللا يضر  ّرمع نع :عساتلا

 هرىغو دوادوبأ هاور «ةتأرما ترض

 نباو (147١١7)مقر «ءاسنلا برض يف باب «حاكتلا باتك ,دوادوبأو ( ۰ )١/ دمحأ مامإلا هاور )1١(
 . 7١7( )مقر ؛ءاورإلا يف ينابلألا هفعضو(1947) مقر «ءاسنلا برض باب « حاكنلا باتك ؛هجام
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 رسا
 هاور» : لاق ثيح ثيدحلا اذه يف - هللا ا لهاست

 لثم ناك ْنإو «ثيداحألا رخ نم عيمج لمشي ريغلا َّنأل ؛«هريغو دوادوبأ

 ينعيف «هريغو دوادوبأ هاور» : ليق اذإ ًالثمف «ىلعألا ركذي ال ةغيصلا هذه

 امنإو «دواد يبأ نم ىلعأ وه ْنَم الو لسم الو ٌيراخبلا هوري مل هنأ كلذ

 . هنود وه نّمم ةريغو دوادوبأ هاور

 رمألا هب ىهتنا يذلا لجو رع هلل يقتملا لجرلا نأ : ثيدحلا ىنعمو

 نوفا یاو » هلوق يف اهيلإ هللا راشأ يتلا ثالثلا بتارملا رخآ ىلإ

 ڪا هطأ ناق نوار عجاَمهَمْلَا يف شور جهاو يرشوُظِعف ىرهروتن
 أومن لف

 برضلاف «[7 5 :ءاسنلا] «اريبك الع اك ہا ل البيس نع أُحب

 SS ا رب عب يحول

 حص نإ اذه «لأسي ال هّنإف هتأرما برضو - لجو ع هلل لجرلا ىوقت م

 ف لاس اذهف ةرشعلا ءس ناك نماامأ فبعض ثيدحلا كلر «ثيدحلا

 اهملظ نع هعدري ام ىلاعت هللا e ؛هتأرما برض

 . ودولاب ب نأ ردك : ال ثيح ءاهبرضو

 باتك ةءارق ءانثأ عماجلا يف -ىلاعت هللا همحر - خيشلا ةليضف هيلع قلعي مل ثيدحلا اذه )١(

 ىلع - اًريخ هللا هازج - ناميلسلا رصان نب دهف خيشلا ضرع اذهل ؛نيحلاصلا ضاير»
 ىلمأف سانلا نم ريثك ىلع هانعم ءافخل ثيدحلا اذه حرشي نأ - ىلاعت هللا همحر - هتليضف

 . ىلاعت هللا لضف نم كلذو ؛هالعأ نودم وه ام -ىلاعت هللا همحر - هيلع



 ىوقتلا ُباَب ١
 نم هيقي ام ناسنإلا ذختي نأ وهو ؛ةياقولا نم ذوخأم حسا ىوَّتلا

 بانتجاو «هللا رماوأ لعف وه هللا باذع نم كيقي يذلاو .هللا باذع

 هللا رماوأ ذخأت نأ «ٌلجو رع هللا باذع نم يقي يذلا وه اذه نإف ؛هيهاون

 . هنع ىهن ام كرتت نأو

 هلوق يف امك ىوقتو رب لاقيف ءٌربلاب نرتقت اًنايحأ ئوقتلا نأ ملعاو
 + ي[ :ةدئاملا) 4ولو لأ لعاونوامتو ل : ىلاعت

 ىوقتلاو «رماوألا َلعف ُربلا راص ٌربلاب تنرق اذإف ءاهدحو ركذت ةراتو

 بانتجاو رماوألا لعف معت ؛ةلماش تراص تدرفأ اذإو .يهاونلا كرت
 ٌلهأف «نيقتملل تَّدِعُأ ةنجلا َّنأ هباتك يف  ىلاعت هللا ركذ دّقو «يهاوَتلا
 يي نأ ناسنإلا ىلع بجي كلذلو  مهنم هللا انلعج_ةنجلا لهأ مه ىوقتلا
 فلؤملا ركذ مث . هباقع نم ةاجّنلاو هباوثل اًبلطو هرمأل ًالاثتما ؛ لجو رع هللا

 : هللا همحر لاقف ةددعتم تايأ

 ٠١7[. :نارمعلآ] 4 دامت ّقَح هلآ اونا اوُنَم اء نذل اپات # : ىلاعت هللا لاق

 دارملل ةنيبم ةيالا هذهو <[ ١١ : نباغتلا] عطس ام هل ااف 0 : ىلاعت لاقو

 4 ًاكيِزسم ر لوقو ها اوكا اوما نزلا مماتي : لاحت هللا لاقو ٠ ىلوألا نم
 : ىلاعت لاقو ول ةريثك ىوقتلاب رْمألا يف ثايالاو ء[٠۷ :بازحألا]

 ٣[« ء۲ : قالطلا] 4ح ال ُثْنَح ن قو © ارس هل لع هلآ قب نسو إل
 ريو کټاڪيس منع رکو ااف کل لع ها وقت نإ :  ىلاعت لاقو
 . ٌةموُلعم ٌةريثك بابلا يف ثايآلاو [۲۹: لانالا]€ ريل لصقل وذ فاو مل
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 حرسلا

 ىلإ رمألا هّجوف € باق َّنَح هلآ اوفا اَْنماَ دلا يأتي 8 :هلوق
 ..هللا ئونقت ىلع هئاميإ ةلمحي نمؤملا نأل ؟ نينمؤملا

 فلؤملا هبقع امب اًرسفم ئوقتلا محو 4 ِاَعت ىح هلل اوفا # : هلوقو
 : هلوق ىنعم َّنأ : يأ ةيآلا هذه دعب 4 عطس ام هَ أوقاف 8 : ىلاعت هلوق نم

 . اهعسُو الإ اًسفن فلكي ال هللا َّنأل ؛ تعطتسا ام هللا ّيقتت نأ وَمن َّنَح

 ئوقتب نواهتلا اهب دصقي ًةيآ تسيل «عطَتْسأ ام هنآ وقام  ةيآلا هذهو
 رخّدت ال :يأ ؛عاطتسُملا ردقب ىوقتلا ىلع ٌثَحلا اهب دّصَّقُي امنإو ؛ هللا

 لاق امك «هعيطتسي ال اًنيش ناسنإلا فلكي الهلا ٌنكلو « هللا ىوقت يف اًعسو
 > . ء[٠۲۸ :ةرقبلا] «اهَعَسْواَلِإ 8 دن هلآ فلكي ال 8 : ىلاعت

 نأ عطتسي مل اذإ ٌناسنإلا نأ عطس ام هل اوا 8 : هلوق نم دافتسُيو

 لوق كلذ نمو « هيلع ردق امب هنم يتأي هّنإف ؛لامكلا هجو ىلع هللا رمأب موقي

 مل ناف ءاَدِعاَمَف عطتست مل ْنِإف اًمِئاَف لص» :نيصح نب نارمعل ب يبنلا
 نأبو «ةعاطتسالا بسحب ةالّصلا كي ٌئيبنلا بّترف ٠ «بنَج ىلَعَف عطتشت

 اذكهو «بنج ىلعف عطتسي مل نإف ءاّدعاقف عطتسي مل نإف ءاّمئاق يَّلَصي
 يف موصي ْنأ ناسنإلا عطتسي مل اذإ ءموّصلا هلثمو «رماوألا ةّيقب اًضيأ

 ماس رکے م

 واڪا نم ةف ِرَّمَس لڪ وا ا سيم ناڪ سَو 9 ُهْرُخْوي ِهّنإف ؛ناضمر

 بنج ىلع ىَّلص اًدعاق قطي مل اذإ باب ءةالصلا ريصقت باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(۱۱۱۷)مقر



 تس ص
 ر رو

 a سيتا ل هلو # : اضيأ جحلا يفو ٥ :ةرقبلا] رح

 الف تيبلا ىلإ لوصولا عطتست مل اذإف «[91 : نارمع لآ] © اليم و 18

 . ميقت نأ كيلع َبَجَو ؛كندب نود كلامب ارداق تنك نإ نكل «كيلع ! حح

 ا و ی ی رک سب نم

 ٌرطضا نمو « عيطتسَي ام ىلع لدي هّلإف هللا رماوأ نم اًنيش عطتسي مل نمف

 هلوقل ةرورضلا عفد يف هب عفتني ام هل َّلَح ؛هللا مراحم نم ءيش ىلإ

 :[11 :مامنألا] 4 هيل ٌمثَررطَضأ ام الإ کم مرح ام مک َلَّصَف دو ل : لات

 لكأ وأ «ريزنخلا محل لكأ وأ «ةتيَملا محل لكأ ىلإ رطضا ول لجّلا َّنِإ ىتح

 ام هنم لكأي نأ هل زوجي هّنإف ؛ تامّرحملا نم كلذ ريغ وأ ءرامجلا محل

 تعطتسا ام هرماوأ لعفت نأ ؛هللا ىوقت يه هذهف «هترورض هب عفَدْنَت

 . تعطتسا ام هيهاون بنتجتو

 لص © اِس e :ىلاعت هلوقو

 ؛اًديدس ًالوق ناسنإلا لوقي نأو ءهللا یوقتب ل 6 هللا 5

 بانتجاو هللا رماوأ لعف اهنأو «ئىوَّتلا ىلع مالكلا قبس دقو .اًباوص يأ

 . .هيهاون

 ريخ هيف لوق لك ٌلمشي وهو باوّصلا لوقلا وهف ؛ديدّسلا ٌلوقلا ام
 يهنلاو فورعملاب رمألا نم وأ «ملعلا بلط نم وأ « هللا ركذ نم ناك ٌءاوس

 ساّنلا ةدوم ناسنإلا هب بلجتسي يذلا نّسَحلا مالكلا نم وأ ,ركنملا نع
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 هللاب نمۇي ناك ْنَم» : ي يبنلا لوق هعمجيو «كلذ ريغ وأ ‹ مهتبحمو

 A "لوقا كلذ ةيف و “تمضي وأ اريح لقيلف رخآلا مويلاو

 ا ا
 ءبّسلا ىلع لمتشي اًشحاف مالك نوكي نأب :هعوضوم يف امأ

 نوكي نأ يأ : هّلحم يف وأ .كلذ هبشأ امو «ةميمّنلاو «ةبيغلاو «متّشلاو

 ؛ريخب سيل ناكملا اذه يف لاقي هنوك نكل ءريخ وه هسفن يف لوقلا اذه

 ببسي هنكل ءّرشب سيل هسفن يف وه اًمالك تلق اذإف «ًآلاقم ماقم لكل َّنأل

 اذه يفف «ديدس ٍلوقب سيل اذه َّنأل ؛ُهَلُقَت الف ّلحملا اذه يف هلق اذإ ارش

 . هتاذب مارح سيل ناك نإو ءأطخ لب ءاّديدس ًالوق نوكي ال عوضوملا

 ءركنملا نع هاهنو ركنُم ىلع اًناسنإ ىأر اًصخش َّنأ ضرف ول ؛ًالثمف
 وأ «لوقلا يف هل ظلغأ وأ ءاّئيش اهيف هل لوقي نأ يغبني ال لاح يف هاهن نکل

ESE 

 :نیتدئان ىلع لّصَح ؛اًّديدَس ًالوق لاقو «هّبر ناسنإلا ىقتا اذإف

 رفغمو لامعألا حالص ىوقتلابف 4م وذ کک رفخب ريو معا کل حلس
 ا 5 ةرفغمو لامعألا حالص ديدّسلا ٍلوقلابو «بونألا

 هل هللا حلصُي ال نأب ٌيِرَح هّنإف ؛اًديدس ًالوق لقيو هللا نسي مل نم َّنأ ةيآلا

 . اهدئاوف نايبو هللا ىوقت ىلع ثحلا هيفن .هبنذ هل رفغيالو «هلامعأ
 ا راسا س

 اجرا هل لعجي هللا نتي نمو # :- ةعبارلا ةيآلا يهو  ىلاعت لاقو

 .(۲۷۷) ص هجيرخت مدقت (0)



 ىوفتلا باب

 رک ےس 8 رن خو ےس ر

 .هنع ىَهَت ام كرتيو «هب هللا رمأ ام يلعب هللا قتي بحبل تح نِ قر

 مح هلل يم وهو ءيّشلا هيلع قاض امَّلكف «قيض لک نم اًجرْخَم م هل لعجي

 .دالوأ يف وأ ءلاومأ يف وأ «ةشيعم يف َناك ءاوس ءاًجرخم هل َلَعَج لجو

 كل لعجيس هللا َّنأ قثف هللا اًيَقَّنُم تنك ىتم . كلذ ريغ وأ «عمتجم يف وأ

 نوكيف نك ءيّشلل لوقي نم لوق هّنأل ؛ كلذ دمتعاو «قيض لك نم اًجرخم

 .. ا هل لحج هلأ نب نمر

 ةثالثلا ةصق كلذ نمو ءاجرخم مهل لعجف هللا اوقتا نيذلا َرثكأ امو

 نأ اودارأف «هتدّسف راغلا باب ىلع ةرخص تلزتف ءراغلا مهيلع قبطنا نيذلا

 . لجو رع هللا ىلإ هلمع حلاصب مهنم دحاو لك لّسوتف ءاوزجعف اهوحيرزُي

 .اًجرخم مهل هللا لعجو ''"ةرخصلا تلاّزو مهنع لجو رع هللا جّرفف

 اذه تيدح ال O TN | يفك اذهب ىلع ةلكتألاو

 نأ انضرف ول ًالقمف «بستحتت ال يح نم كفي هللا نأ ؛ ةميظع ةذئاف اضيأ

 هبشأ امو ابّرلا وأ شغلا قيرطك ؛مّرحم قيرط نم لاملا بستكي الجر
 نم هقزريو اًجرخم هل لعجيس هللا ناف ؛هلل هكرتو اذه يف َحِصُنو ءكلذ

 نر نلف خان اذ رضألا نأ داوا ل ر يسكت هح

 بنذلا ىلإ عجري له هربتخيل ؟باوّشلا هنع رُخ ويف َدبعلا هللا يلتبي دق نكلو

 .سانلا نم كط نم كظْعَوَو الاب لما تنك اإ كفيف أل مأ

 ‹ سايت الف ؛اًحبر تدجو ام نيرهش وأ اًرهش تيقب كنكلو «كلذ تكرتو

 .(۷۹) ص هجيرخت مدقت (۱)
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 )ده ١ (0

 قدِصو هللا نغوب قئاو:«رظفنا لب «ببستحا ال يح نه قولا نيأ لقت الو

 - مكدحأل ُباَجَتْسُيا : ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛ لجعتت الو «هدجتسو «هب

 لوق 00010 كرر ی او اَعَد اذإ يأ

 رظتناو «كيلع هللا مّرح ام كرتاو «ربصاف "٠ “يل بَجتْسُي ملف توعد
 . بستحت ال ثيح نم قزّرلاو جرفل

 كو انهو کل لم ہا اھت نوط : ىلاعت هلوق ةسماخلا ةيآلا

 .119 :لافنألا] # رطل ٍلْضَمْل راو و كن ادي تحب

 : ةميظع دئاوف ثالث هذه

 نيب هب نوُقرَمَت ام مكل ْلعجَي يأ € كَل لمَ > :ىلوألا ةدئافلا
 EG Boa .لطابلاو قحلا

 اهب لّصْحَي ىوقتلا إف «هريغل اهُحَتْمَي ال ام مولعلا نم ناسنإلا ىلع هللا
 يعفاشلا نع ركذُي اذهلو «ظفحلا ةدايزو «ملعلا ةدايزو ءْىَدُهلا ةدايز
 : لاق هنأ هللا همحر

 يظفج َءوش عسيكو ىلإ | ثوكش

 يا لا لإ ي
 و للا ا سافا لاو

 يصاغء هتؤ؛ًآالهللاوولو

 )١( )مقر .«لجعي ام دبعلل باجتسي باب .«تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ ١ 1۳٤(«

 هدا ‹ لجعي لجعي مل ام يعادلل باجتسي هنأ نايب باب ءركذلا باتك < م



 ىوقتلا باب

 نيب اًناقرف دادزاو «ةفرعَم دادزا ؛ املع دادزا املك ناسنالا َّنأ كش الو

 ىلع هللا حتفي ام هيف لخدي كلذكو ,عفاّنلاو راضلا نيبو «لطابلاو قحلا ظ

 اهب لصحي مهفلا ةوقو «مهفلا ةوقل ٌببس ىوقتلا َّنأل ؛مُهَملا نم ناسنإلا

 عيطتسي «هللا باتك نم ةيآ ناظفحي نيلجّلا ىرت كّنإف «ملعلا ةدايز

 جرختسي نأ ٌرخألا عيطتسيو «الثم ماكحأ ةثالث اهنم جرختسي نأ امهذحأ

 . مهفلا نم هللا هاتآ ام بسحب اذه نم رثكأ وأ «ةرشع وأ «ةسمخ وأ «ةعبرأ

 هللا َّنأ ؛ةسارفلا اضيأ كلذ يف لخديو ءمهّقلا ةدايزل ٌببس ىوقتلاف

 ناسنإلا ىري ام درجمبف «َسانلا نيب ىتح اهب ريمي ةسارف يَقَتُملا ىطعي
 ىلع مكحي امبر هّنِإ ىتح «رجاف وأ رب هنأ وأ «قداص وأ بذاك هنأ فرْعَ

 نم هللا هاطعأ ام ببسب ؛اًئيش هنع فرعي ملو هرشاعُي مل وهو صخشلا
 ظ ال

 ال يتلا تاماّركلا نم نيِقَّتُملل لصحي ام :اًضيأ كلذ يف لخديو

 يضر نيعباتلاو ةباحّصلا نم ريثكل لصح ام : كلذ نمو «مهريغل لصحت

 ىلع بطخي موي تاذ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ناكف «مهنع هللا

 اي «لبجلا ةيراس اي» : ةبطخلا ءانثأ يف لوقي هوعمّسف «ةنيدملا يف ربنملا

 ءانثأ يف مالكلا اذه لوقي فيكو بطاخي نم اوبّجعتف ««لبجلا ةيراس

 ناك قارعلا يف ةيرس نع هل فشك دق  ىلاعتو هناحبس هللا اذإف «ةبطخلا

 هنّسحو « بهو ننال هازعو ةنسلا جاهنم يف - هللا همحر- ةيميث نبا مالسإلا خيش هركذ (1)

 . ةيراس ةمجرت يف (۳/۲) ةباصإلا هباتك يف -هللا همحر- رجح نبا ظفاحلا
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 هذه نع رمعل هللا فشكف «مهرصح دق ٌودعلا ناكو «ميّنز نب ةيراّس اهدئاق

 : يأ «لبجلا ةيراس اي» :اهدئاقل لاقف «نيع ىأر اهدهاشي امنأك «ةيرّسلا

 مصتعا مث «قارعلا يف وهو «دئاقلا وهو ةيراّس هَعِمسف «لبجلاب نّصحت

 . لبجلاب
 هلل مهاوقت ىلع مهل ٌءازج اهلك ءايلوألا تامارك َّنأل ؛ ىوقتلا نم هذه

 اًناقرف نيقتملل لعجي  ىلاعت هللا نأ ىوقّتلا راثآ نم َّنأ ٌةهملاف .ّلجو رع

 ال ةريثك ءايشأ نيبو ءرجافلاو ربلا نيبو «لطابلاو قحلا نيب هب قرفي

 . يقتملل الإ لصحت

 نوكي تاتيّسلا ٌريفكتو 4 كابس ڪڪ رک دو % :ةينأثلا ةدئافلا

 لاق امك ةئيّسلا لامعألا رفكت ةحلاصلا لامعألا َّنإف «ةحلاصلا لامعألاب

 ناَضَمَر ىلإ ناضَمَرَو ةعُمُجلا ن ُنْمَحلا ٌتاولَّصلا» لک يبلا
 ظ (17(رئابكلا تبنتجا ام امهنّيب امل ةرافك

 ةرافكلاف "هامه اي راك ةرمشلا ىلإ ٌةرمعلا» : الي يبنلا لاقو

 هل لّهس هللا ىقتا اذإ ناسنإلا نأ ينعي اذهو حلالا لامعألاب نوكت

 . هنع اهب هللا رك يتلا ةحلاصلا لامعألا

 ؛ ةبوتلاو رافغتسالل مك رسب نأب 4ك ریو > : هلوق :ةثلاثلا ةدئافلا

 واو نافغتسالل ةر ب نأ دبعلا ىلع هللا ةمعن نم اذه ناف

 )٤۸٩(. ص هجيرخت مدقت (۱)

 .(585) ص هجيرخت مدقت (۲)



 ( ىوقتلا باب

 .بنذب سيل بونذلا نم هيلع ناك ام نأ ّنظي نأ ءدبعلل ءالبلا نمو
 ا الدمعأ نسخا كلت له لف ٭ : ىلاعت هللا لاق امك «هللاب ذايعلاو هيلع وصيف

 5 : فهكلا] 4 اً يش نأ وبس هو ايدل و ها ل س نع نزلا

 "لاف هاب ذايعلاو هل نيز هلأل ؛بنّذلا نع ُملقُي ال سانلا نم ديثكف ۰

 هللا لهس لجو رع هلل اًيقَتم ناك اذإ نکل «هنم هسفن لشتني نأ هيلع َبَُعَصو

 نوكتف «هاوقت ببسب هل هللا رفغي امبرو «هل رفغي ىتح بونَّذلا نع عالقإلا هل
 علطا هللا َنِإف» «مهنع هللا يضر ردب لهأل لصح امك «هتائيسل ةرمكُم هاوقن

 بونذلا عقتف «امكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ٍرْدَب لْهأ ىَلَع

 oS ا
 يوم رب * م 2

 بحاص ا ۹ *لافنآلا] * ميظعلا لضفلا وذ لاو © : هلوقو

 اًنوصوم هللا ناك اذإف «ءيش هيزاوي الو ٌءيش هّلِدْعَي ال يذلا ميظعلا لضفلا

 عوجرلاو هاوقتب كلذو . ىلاعتو هناحبس هنم لضفلا بلطاف ؛ ةفصلا هذهب

 . ملعأ هللاو . هيلإ

 اَي :لْيَق :لاق ُهْنَع هللا ّيِضَر ةَريرُه يبأ ْنَع :لؤألاف ٌثيداحألا امأو "4

 كلاس اَذَه ْنَع َسْيَل :اؤُلاَقَف «مُهاَقْنا» :َلاَق ؟ساّنلا ٌمركأ ْنَم ,هللا لوسر

 َسيل :اوُناَق «هللا ٍليِلَخ نبا هللا يِبَن نبا هللا ّيِبَن نبا هللا ُيِبَن ُفُسوُيف» :َلاَق

 ِةيِلِهاَجلا يف ْمُهُراَيْخ ؟يِنوُلاْسَن بّرعلا ٍنِياَعَم ْنَعف» َلأَق كاس اذه ْنَع

 )١71١(. ص هجييرخست مدمن 60



 نيحلاصلا ضاير حرش
GD 

 .هيلع قفتم .“«اوُهَفف اَذإ مالسإلا يف ْمُهُراَيِخ

 ماكحأ اوُمِلَع :يأ ءاهرسك يكحو ءروهشملا ىلع فاقلا مضي «اوُهَفف»و

 .عرشلا

 حرشلا
 هلل مهاقتأ سانلا مركأ َّنأ ينعب , «مهاقتأ» :لاق ؟سانلا مركأ ْنَم :ُّلوق

 هلأ دنع مرڪ نإ : ىلاعت هلوقل اًمامت ٌقِباَطُم باوجلا اذهو لجو رع

 نم سانلا ىلإ ٌرظني ال  ىلاعتو هناحبس - هللاف ء[1 : : تارجحلا] € مكن

 ثيح نم الو «لاملا ثيح نم الو «بسحلا ثيح نم الو «بسنلا ثيح
 ؛هل مهاقتأ هدنع سانلا مركأف «لامعألا ىلإ هناحبس رظني امّنِإو «لامجلا

 ؛ةنطابلا وأ ةرهاظلا تاماركلا نم هب مهَّدُمَي امب ىوقّتلا لهأ ّدَمَي اذهلو

 هّنأو ؛ لجو رع هللا ىوقت ىلع تح اذه يفف «هدنع هقلخ مركأ مه مهنأل

 اذهب نوديرُي ال ةباحّصلا ّنكلو «هدنع مركأ وهف هلل ىقتأ ناسنإلا ناك املك

 ظ ! هللا دنع َمركألا ٍلاوّسلا

 نبا ففسوي قلخلا مركأ َّنأ مهل ركذ مث كلان اذه ْنَع امس : اولاق»

 نب قاحسا نب بوقعي نب فسوي وهف «هللا ليلخ نبا هللا يبن نبا هللا يبن

 52 ءءايبنألا ٍةلالس نم اًيبن ناك مالسلاو ةالصلا هيلع  هنإف ,ميهاربإ
 . قلخلا مركأ

 َميِهدَر| هنأ َدمَأَو» :ىلاعت هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 اب فسوي لئاضف نم باب «لئاضفلا باتك ءملسمو «(۳٣۳۳)مقر ۰(( اليخ
 .(۲۳۷۸)مقر



 .e ىوقتلا باب

 (؟ينوُلأْسَت برعلا نداعم نعف :لاق «كلأسن اذه نع اَنْسَل :اولاق»

 يف مهرايِخ ةيلهاجلا يف مهرايخ» !مُهَباسنأو مهلوصأ ينعي ب رعلا نداعم
 نداغملاو تسلا يخ نف سالا مركأ نأ ينعي «اوُهَقَف اذإ 00

 . اوهقف اذإ طرشب نكل «ةيلهاجلا يفرايخلا ُمُّهم «لوصألاو

 مهرايخ مه نونوكيف «شيرُق رايخ مه ٍفورعملا نم مشاه ونب ًالثمف
 « هللا نيد نم اومّلعتي نأو «هللا نيد يف اوُهُشفي نأ طْرَشي نکل «مالسإلا يف

 اوسيل مهإف  اًئدعم برعلا رايخ نم اوناك نإو  مهنإف ًءاهقف اونوكي مل ناف

 . قلخلا رايخ اوسيلو «هللا دنع قلخلا مركأ

 نوكي ْنأ طرشب نكل «هبسنب ٌفَْسُي ناسنإلا َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفف

 ّبيطأ مشاه ونب ناك اذهلو ؛ ثا هل سلا نأ كشاالو ‹هنید يف هقف هيدل

 فرشأ وه يذلا ةَ هللا لوسر مهنم ناك مَن نمو اَبَسَن مُهةرشأو سانلا

 نطبلا اذه َّنأ الولف «[74 : :ماعنألا] 4 ةا لَم تير هلأ » قلخلا

 الإ ب لوسرلا ثعبُي الف كي يبنلا هيف ناك ام ؛نوطبلا فرشأ مدآ ينب نم

 لوق ثيدحلا اذه نم دهاشلاو «باسنألا ىلعأو نوطبلا فرشأ يف

 ظ ظ هلل ُْهاَقَْأ يللا مرآ نإ كو لوسرلا
 كيلعف دج اار افر فا دبع ا نوكأ نأ :كيرت تک ادا

 يناجي وات مّركأ هدنع ناك ىقتأ هلل ناسنإلا ناک املكف قولا

 .نيِقّتُملا نم مكايإو

 2 و ج



 | نيحلاصلا ضاير حرش

 :َلاَق يب يذلا ِنَع ُهْنَع هلا ّيِضَر ٰيِرذُخلا ٍدْيِعَس ْيِبَأ ْنَع : يناثلا 7١

 ,َنوُلَمْعَت َفْيَك رظنيف اًهيِف ْمُكفِلْخَتْسُم هللا َّنإو ٌةَرِضَخ ٌةوُلُح اَيْندلا َّنإ»
 يف ثناك َليِئارسإ يِنِب ةنَثف لوا ّنِإف ءءاسُنلا اوُقّناو اَيْنُّدلا اوُقّناف

 .ملسم هاور ''”«ءاسُنلا

 ظ حرشلا

 لَك يبنلا رمأ نم هيف امل هللا همحر  فلؤملا ُهَقاَس ثيدحلا اذه

 يف ةولح «ةرضَح ةولُح اينلا َّنإ :لاقف اينُدلا لاح ركذ ْنأ دعب «ىوقتلاب

 هبلطت َنْيَعلا َّنإف اولح اًرضخ ناك اذإ ٌءيَشلاو «ىأرملا يف ةرضَح قاَّذَملا

 ٌبلطو نيعلا ٌُبلط هيف عمتجا اذإ ٌءِيّشلاو ءاّيناث سفنلا هبلطت مث ءًالوأ
 . هيف عقي نأ ناسنإلل كشوُب هّنإف ؛ سفّْنلا

 كمهنيو اهب ناسنإلا ُدتغيف ءاهآرَم يف ٌةَرِضَح ءاهقاذم يف ةولح اينّدلاف
 اهيف انفلختسم  ىلاعت هللا َّنأ نب لي يبنلا نكلو همه َربكأ اهلعجيو اهيف
 فيك ُرظنيف اهيف مكفلختسم ىلاعت هللا نإ :لاقف «لمعن فيك رظنيف

 امب نوموقتو «ىوٌهلا نع سفنلا نوهنتو «هتعاطب نوموقت له «نولمعت
 ؟سكعلاب رمألا َّنأ وأ ءايندلاب نورتغت الو «مكيلع هللا بجوأ

 مكاهن ام اوكرتاو «هب مكرمأ امب اوموق : يأ «اينڈلا اوقتاف» : لاق اذهلو
 مڪڪ رفت الف # : ىلاعت لاق امك .اهترضنو اينُّدلا ةوالح مكنّرغت الو «هنع
 لا 1 7 سل ا ےس هل م رو ساس حرب

 .["ا“ :نامقل] #دورفلا هاب مكحْبرعي الو ايذلا ةؤيحلا

 )١( .ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب «ءاعدلاو ركذلا باتك ءملسم هجرخأ ..« رقم)۲۷٤۲(.



 ىومقتلا باب

 .نهورذحا : يأ ؛ءاسنلا اوقتا « ءاَسّسلا اوُقّناو اينذلا اوما : لاق مث

 ردحلا اهيا لعشيو هاجر تاعك ا دلا نم ودحلا لمعي اهو

 يف تناك َليئاَرْسِإ ىب ةنتف لّوأ َنإف» :لاق اذهلو ؛نهتنتفو ءاسنلا نم

 ا .«ءاّسنلا

 انَءادعأ جن كلذلو_ هللاب ذايعلاو اوُلَضأو اوُلَضَف «ءاسّنلا يف اوشتفاف

 ااا ام ىلع مولا نور م لجو فها تبر ادعا انتو اغاز

 ىتح ؛ لامعألا يف لاجّرلل نهتكراشُمو «لاجّيلاب نهطالتخاو «نهجربتو

 «هللاب ذايعلاو مهجورفو مهنوطب الإ مهمهي ال ؛ريمحلا مهنأك ساّنلا حبصي

 «ةأرملا لكشب الإ سانلا متهي ال «روص يأ ؛ىَمُذ نهنأكو ءاسّنلا حبصتو

 توقعتلاب اهلا ن بتلكو ا كيكو ا تك
 ءرعشلا فتنو «دلجلاب قلعتي امو ةرعشلاب قلعتي امو. «تاَنّسَحُملاَو
 نأ ءاسّنلا مه ربكأ اولعجي ىتح «ءيش لکو «هجولاو «عارذلاو ءَقاَّسلاو

 . دالوأ اهّمُهَي الو ةدابع اهّمُهَي ال . كيتسالبلا نم ةروصلاك ةأرملا نوكت

 - ءايحلا ءادعأو «هتعيرش ءادعأو «هللا نيد ءادعأ  انءادعأ َّنِإ مث

 لاجّرلا ىلع اوقّيضُي ىتح ؛لاجّرلا فئاظو يف ةأرملا اوُمِحُفُي نأ نوديرُي

 «لخش مهل َسْيَل «قاوسألا يف نوُمّكسَتَي بابَّشلا اولعجيو «قانخلا
 غارفلاو بابشلا َّنأل ؛ةميظع ٌةنتفو ريبك ٌرش اذه مهغارف نم لصحيو
 : ليق امك دسافملا مظعأ نم ىنغلاو

 هدجلاو ٌعر َقلاو باشلا نإ
 رس + أ 0 ص d2 ےس
 هد ھم ی لا هلا وم



 Ds نيحلاصلا ضاير حرش

 «بابّشلا نوُعَدَيو ةيلاجّرلا فئاظولاب نآلا ءاسّنلا نومحقي مهف

 قدس ارو ا او ةهفل

 انّرلا ةدسفمو «طالتخالا ةدسُفَم لاجرلا عم ّنهفيظوتب ثدحي

 ىنز.وا ديلا یز وأ :ناسالا 5 وأ «نيعلا ىنز يف ءاوس ‹ةشحافلاو

 . ةفيظولا يف لجرلا عم ةأرملا تناك اذإ لمتحم كلذ لك «جرفلا

 َّنإ مث . ءاسّنلا عم اهيف لاجّرلا ُففظوتي يتلا دالبلا يف داسفلا ٌرثكأ امو

 حبصتو ءاهجوز نعو ءاهتْيَب نع لِزَعْنَت َفْوَس اهّنإف ؛تّمْظُو اذإ ةأرملا
 ذئنيحو «مداخ ىلإ تيبلا جاتحي فوس تفظُؤ اذإ اهّنإ مث ةَككَفَتُم ةرسألا

 ولو ءَقْلُح لك ىلعو «نيد لک ىلعو «ناکم لك نم ملاعلا ءاسن بلجتشت
 بلجتسن ءاّدساف اًقلُخ قلُخلا ناك ولو «مالسإلا نيد ريغ ىلع نبدا ناك
 ءانلاجر لحم يف لمعت انءاسن لعجنو «تويبلا يف اًمَدَح ّنكَيِل ءال

 يا ا ا

 ٌابأ يسنو هّمأ يسن ؛مداخلا الإ همامأ سيلو أشن اذإ لْفّطلا َّنأل ؛ةرسألا
 يف لصحو ءرسألا تتشتو «تويبلا تدسفف .امهب ُهقلَعت لفطلا دقفو

 . هللا الإ هملعي الام دسافملا نم كلذ

 ءالؤهل تانذأ انيف ٌدِجوُي هّلأل  انئادعأ بانذأو انءادعأ نأ كش الو

LA Eيد يوليو يوصي  

 ةضراعملا ةثيبخلا راكفألا هذهب مهتغمدأ اون و مهنإ لوقأ لب , مهتغمدأ ظ

 مدهي هّنِإ لوقن لب ءةديقعلا ضراعي ال اذه َّنِإ :نولوقي دق  مالسإلا نيدل ظ

 نأ وأ «كيرش هل هللا َّنأب ناسنإلا لوقي نأب ةديقعلا ةضراَعُم سيل «ةديقعلا



 | ظ | ىوقتلا باب

 ةديقعلا 9 يصاعملا هذه لب «بسحف ههبشأ امو اًدوجوم سيل هللا

 الو ديقعلاب متهي ال ءرامح وأ روت هنأك نوكيو ىقبي ناسنإلا ّنأل ؛ امده

 95 يف ءاج دقو «ءاسنلابو اهفراخزو ايندلاب رلعتم هلال ؟ةدابعلاب

 N نم لاَجّدلا ىلع َوَصَأ نتف يدب تک رت ام : حيحصلا

Oy,ضراعن ْنأ ةملُسُم هم  

 هنأب اًملع «ةبسانُم لك يفو ناكم لك يف اهَّدض َفقن نأو «راكفألا هذه

 ءرمألا اذه نوديري- مهدوصقَم مهلا الو هللا مهرثك ال - ٌموق اندنع دجوي

 نوملعي مهنأل ؛ ظفاَحُملا ملاَّسُملا ملسملا دلبلا اذهل ّرشلاو ةنتفلا نوديريو

 ؛نيملسملا تاسدقُم لمشت يتلا ؛دالبلا هذه وه نيملسملل لقْعَم رخآ ّنأ
 ةمألا لكف ءاهلك ةيمالسإلا ةمألا دسفت ىتح اهودسفيل ؛نيملسملا ةلبقو

 يف نيدلاو ءايحلا مدهنا اذإف «لعفت اذام دالبلا هذه ىلإ نورظني ةيمالسإلا

 . ءايحلاو نيّدلا ىلع ٌمالَسَو « مهيلع ٌمالَّسَف دالبلا هذه

 ریو ؛ًالوهكو ا اهلع نحن «يناوخإ اي :لوقأ اذهل

 مهلك سانلا ميقن نأو «راكفألا هذه ضراعن نأ «نيملعتمو «ءاملعو

 ىلاعت هللا لاسن «انقرحتف ميشهلا يف راّثلا نايَرَّس انيف يرست ال ىتح ءاهدض

 ال نأو «مهروحُت يف رومألا هذه لثم َنوُربَدي دلا ءالؤه ديك لعجي نأ

 داوج هنإ «مهتنتف دمخت ىتح نیحلاص ٍلاجرب مهتبکی نأو «مِهلاَتَم مهغّلبُي

 م

 .( 140) ص هجيرخت مدقت (۱)



 نيحلاصلا ضاير حرش سويس

 ٌمُهَللا» :َلْوَقَي ناك ةَ ّيِبْنلا نأ ُهْنَع هثلا يضر ٍدوُعْسَم نبا نع :ٌتلاَقلا ١

 .ملسم هاور ''”'«ىّنغلاو قافَعلاو ْئَقَّدلاو ىَدُهلا كلاس يّنِإ

 حرشلا
 اذه ىوقتلا باب يف هللا همحر - فنصملا اهدروأ يتلا ثيداحألا نم -

 اذهب لجو رع هللا وعدي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأ :فيدعلا

 .«تغلاو فاّمعلاو ىّقتلاو ىَدُهلا كْلأسأ نإ مُهّللا» : ءاعّدلا .

 نم هريغك ملعلا ىلإ جاتحم ويي يبنلاو «ملعلا ىنعمب انه «ىدهلا»
 نأ لبق نم ِناَءْرُضْلاِب لج الو 9 : هل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نال ؛سانلا

 ظ ONES E ١ واق

 كع هللا لصف جر 6و ْملَعَت نكت مک ام َتككاَمّلَعَو # : هل هللا لاقو

 .ملعلا لا جاتخم مالّسلاو ةالصلا هيلع وهف ء[١١١ :ءاسنلا] 4 اًميِظَع

 ىدُهلا هللا لأسيف

 ام هعم نر اذإ اًمأ «قحلل َقيِفوَّتلاو ملعلا لمشي هدحو ركذ اذإ ىدّهلاو

 ةغللا يف لصألا َّنأل ؛ملعلا ىنعمب رَّسَمُي ِهّنإف قحلل قيفوتلا ىلع لدي

 امم ٌهدعب امو «ىّنعم هل ىدهلا ٌنوكيف «ةرياغملا يضتقي فطعلا َّنأ ةيبرعلا

 . رخآ ینعم هل قيفوّتلا ىلع لدی
 لأسف لجو رع هللا ىوقت :انه ىقتلاب دارملاف «یقتلاو» : هلوق اأو



 ےس 7 ةبقارملا باب
 ع

 وه لجو رع هللا َّنأل ؛هللا ىوقت ىلإ هقفوُي نأ : يأ ىلا ُهّبر كي نبل

 ىلع لصحي ملو َعاض هسفن ىلإ ُدْبَعلا لكُو اذإف «ءيش لك ديلاَقَم هديب يذلا
 هللا ىوقت ىلع اًميقتسم راص ؛ىَمّتلا هقزرو « لجو َّزع هللا ُهَقْفو اذإف «ءيش

 .لجوَّزع
 نع ةفعلاو فافعلاب هيلع هللا رمي نأ هب دارملاف «فافعلا» : هلوق امأو

 ىلع صاخلا فطع باب نم ىوقتلا ىلع هفطع نوكيف « هيلع هللا مّرح ام لك

 باب نم وهف الإو او «نّيعم ين hh فاعلا انصّصخ نإ ؛ ماعلا

 00 م

 جوع هلل اهم رح يتلا
 يللا نقلا ؟ يأ ؛هللا ىوس اًمع ىنفلا هب دارملاف «ىنغلا» امأو

 . لجو َّزع بر ىوس ٍدحأ ىلإ ناسنإلا رقتفي ال ثيحب
 ٌريزع راص ؛َقْلَحلا نع ءانغتسالاب هيلع ّنمو هللا هقفو اذإ ناسنإلاو

 هللا ىلإ ةجاحلاو «ةناّهَمو لذ ٍقْلَحلا ىلإ ةجاحلا َّنأل ؛ليلذ َريغ سف

 . ىنغلا لجو رع هللا لأسي مالسلاو ةالّصلا هيلع وهف «ةدابعو رع ىلاعت
 ءءاعدلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ّيدتقن نأ انل يغبنيف

 ظ . ىنغلاو َفاَمَعلاو ىّقَّتلاو ىّدهلا هللا لأسن نأو

 الو اًعفن هسفنل كلمي ال ي يبنلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 . هللا وه كلذ كلمي يذلا نأو ءاّرض

 بلَج يف نيحلاّصلاو ءايلوألاب اوُقَّلعت نم لاطبإ ىلع اًضيأ ليلد هيفو



 س نيحلاصلا ضاير حرش

 هيلع لوسرلا نوعدي نيذلا لاًهجلا ضعب لعفي امك «راضّملا عفدو عفانملا

 نود نم ءايلوأ مهنومعزي نم نوعدي وأ «هربق دنع اوناك اذإ مالسلاو ةالصلا

 ءالؤه َّنأل ؛مهلوقع يف ٌءاهَّنُس «مهنيد يف نوُلاض ءالؤه َّنإف للا
 لَك هيبنل ىلاعت هللا لاق ءائيش مهسفنأل نوكلمي ال مهسفنأب مه نيوعدملا

 4 لم نإ كل وأ لو بيلا ھا كو هيأ نزع یینع ہک ُلْوأ ہل لث ١
 4آ اس اَم الإ اص الو امت ىسْفَتِل كلنا ذل لق » :هل لاقو 5٠[« :ماعنألا]

 ن نإ لف ج اسر الو ارض کل كَمَا ل تإ لفل :هل لاقو ء[1۸۸ :فارعألا]

 .[۲۲ ١1١ : نجلا] ادعم ونود نم َدجَأ نو دحأ وللا نم نری

 رع هللا دنع ةهاّجّولا نم اوتوأ امهم رشبلا َّنأ معي ْنأ ُبجي ناسنإلاف

 نم اًوَعْذُي نأ نيقحتسمب اوسيل مهنإف ؟ هللادنع ةبترملاو ةلزنملا نمو «لجو
 - نيحلاصلاو ءايبنألا نم هللا دنع هاج مهل نم ينعأ  مهّنِإ لب ءهللا نود

 هيلع ىسيع لاق . لجو رع هللا نود نم مهنوعدي نمم اًمات ًاؤّبت نوؤترتي

 نِم نيه َىكَأَو نودا ساتل تلق تأ » : هللا هل لاق امل مالسلاو ةالصلا

 سيل ء[١١١ :ةدئاملا] قي ىل ستل ام لوف ن جل نوکیا کد لا أ نود

 تك نإ 9 : هللا نود نم اًهلِإ ينوذختا سانلل لوقي نأ هريغ الو ىسيع قح نم

 .[11 117 :ةدئاملا] کرو یر هلا ودبَعأ نأ وي ینا ام دلل ہک تّ
 راطقألا ضعب يف نيملسملا لاّهَج ضعب نع عمسن ام َّنأ ٌلصاحلاف

 ءالؤه نوعديف «ءايلوأ مهنومعزي نم روبق ىلإ نوتأي نيذلا «ةيمالسإلا
 نل ءالؤهو .نيّدلا يف ٌلالضو ءلْفَعلا يف ْهَمَس لمعلا اذه َّنإف ؛ءايلوألا

 هدد ورع



 ىوقتلا باب

 كارحلا نوعيطتسي ال مهسفنأب مه «ةدماه ٌثَّدِج مهف ءاّدبأ اًدحأ اوعفني

 . قفوملا هللاو ,«مهريغل نوكر حتي فيكف ٍه
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 :لاق ُهْنَع هللا يْضَر يي ٌمْياَّطلا متاح نب يِدَع فّئرط يبا نع :عبارلا -

 ِتاَيَلف اهْنِم هلل قنا ىأَر َّمُث نيِمَي يلع فلَح ْنَم» :ُلْوَقَي ي لا َلْوُسَر ُتْعِمَس

 .ملسم هاور (70ئّوقّتلا

 حرشلا

 نم ةفص وأ .هئامسأ نم مساب وأ .لجو رع هللاب فلَحلا ىه نيميلا

 ةالصلا هيلع ليربجب الو ال ىبنلاب ال ؛ هللا ريغب فلَحلا زوجي الو . هتافص

 افلاح ناك نما : ةي يبنلا لوقل ؛قلخلا نم دحأ یاب الو «مالسلاو

 وأ رفك دقف هللا ريغب عري :لاقو ل وأ هللاب فلختيلت

 ا

 ؛ةدقعنم ُريغ نيمي اهّنأل ؛ هيلع َنيمي الو «ٌمثآ وهف هللا ريغب َفلَح نمف

 )١( .اهنم اًريخ اهريغ ىأرف انيمي 00 نم بدن باب «نامُيألا باتك ‹«ملسم هجرخأ . «

es 

 ٦٦٤( )مقر . مكئابآب اوفلحت ال باب «روذنلاو نامُيألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(747١)مقر «هللا ريغب فلحلا نع يهنلا باب «نامّيألا باتك «ملسمو

 .«(۱١۳۲)مقر ءءابآلاب فلحلا ةيهارك باب «روذنلاو نامْيألا باتك «دوادوبأ هجرخأ (۳)

 «كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم َّنأ ءاج ام باب «نامْيألاو روذنلا باتك «يذمرتلاو
 كردتسملا يف مكاحلا ء(۸۷ «ء۲/٦۸) دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(1910)مقر

 .يبهذلا هرقأو امهطرش ىلع هححّحصو )١/18(



 نيحلاصلا ضاير حرش

 0 )تح

 وهف انما هيلَع سيل ًالَمَع لمع ْنَم» : ةا يبنلا لوقل

 : ىلاعت هلوق ىنعم وه اذه َّنِإف «نيميلا نم رثكُي نأ ناسنإلل يغبني الو

 :اولاق ‹نيرّسفملا ضعب يأر ىلع 4 :ةدئاملا] 4 ہنسا ًاوظمحأو #

 دّيقت نأ يغبنيف تفلح اذإو ؛هللاب َفِلَحلا اورثكت ال يأ : مكناميأ اوظفحاو
 نيتدئاف كلذب ديفتستل «هللا ءاش نإ هللاو :لوقتف ؟ةئيشملاب نيميلا

 . هيلع َتَّملَح ام كل رستي نأ : ىلوألا ةدئافلا

 نيمي ىلع فلح نمف «كيلع ةراّمك الف تشنح ول كّلأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 يتلا َنيميلا ٌنكلو «هيلع فلح ام فلاخ ولو «ثنحي مل هللا ءاش نإ لاقو

 ضام ءيش ىلع نيميلا امأ «لبقتسم ءيش ىلع نيميلا يه ةرافكلا بجوت

 الف اًقداص ناك نإو «مثآ وهف اًبذاك فلاحلا ناك نإ نكلو ءاهيف ةرافك الف

 !اذك تلعف ام هللاو : لئاق لاق ول اذه لاثمو « هيلع ءيش

 الدي 0

 هلعفي مل هنأ اًقداص ناك نإ نكل «بذك ْوأ ٍقّدِص ةرافك هيلع سيل انهف

 . منا وهف هلعف دق ناك نأب اًبذاك ناك نإو « مث مثالا ع نم مِلاَس وهف

 اذإف ٠ ءلبقتسُم ءيش ىلع نيميلا يهف ةرافكلا اهيف يتلا نيميلا امأو

 ةتلعف نإ :ٌلوقن انهف ءاذك لعفأ ال هللاو : تلقف لبقتسم ءيش ىلع تفلح

 نيمي هذهف ءاذك لعفأ ال هللاو «كيلع ةراّمك الف هلعفت مل نإو ةراّقكلا كيلعف



 | ىوقتلا باب

 ‹كيلع ةراّقك الف هلعفت مل نإو «ةرافكلا كيلع ْتَبَجَو هتلَعف نإف «ةدقعنم

 ؟لعفأ ال نأ لضفألا وأ ءهكرت ىلع تفلح ام لعفأ نأ لضفألا له : نكلو

 ىلع تفلح اذإ كنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نّيب ثيدحلا اذه يف

 . ىقتأ وه يذلا ِتَأو «كنيمي نع رفكف < اهنم هلل ىقتأ اهَريغ تيأرو «نيمي

 نأ هلل ىقتألا َّنإَف ءملسم وهو ا مّلكأ ال هللاو :لئاق لاق اذإف

 هلل ىقتأ اذه َّنأل ؛ كنيمي نع رّمكو ُهْمّلكف «ماَّرَح ملسملا رجه َّنأل ؛هملكت

 «محر ةلص بيرقلا ةرايز :ٌلوقن انهف «يبيرق روزأ ال هللاو : َتْلُق ولو

 هيلع بنا نال ؛كنيمي نع رفكو «كبيرق لصف .ةبجاو محّرلا ةلصو

 ِتأيلف هنيمي نَع رفكيلف اهنم اًريخ اهَرْيَغ ىَأَرْق» :لوقي مالسلاو ةالصلا

 . سقف اذه ىلعو “ريخ وُه يذلا
 نع اهيف تحبي ال ضام ءيش ىلع نيميلا :لوقن نأ ةصالخلاو

 نوكي وأ اًملاس فلاحلا نوكي نأ امإ نكل «ةرافكلا اهيف سيل هلال ؛ ةرافكلا

 . ملاس وهف اًقداص ناك نإو « مثآ وهف اًيذاك ناك نإف . اّمثآ

 ىلع ناسنإلا فلح اذإف «ةرافكلا اهيف يتلا يه لبقتسملا ىلع َنيميلاو

 ی ر نأ ال راک هيلع د وسلم ناخب مقل اخو یک

 ةا ةو اح ولو هلع هراقكألا قف كالا اذ إ لوقف اة
3 3 3% 

 « . . .اهنم اًريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن باب «ناميألا باتك ءملسم هجرخأ )00

 .(١56١)مقر



 eee و تكتسح سمح نيحلاصلا ضاير حرش

 ُهْنَع هللا يضر يلهاّبلا َنلْجَع نب ّيَدَّص ةَماَمَأ يبأ ْنَع : سماخلا -

 ٠ شا اوُقَّنام :َلاَقَف عادولا ةّجَح يف ُبّطْخَي لَك هللا لْوُسَر ُتْعِمس :َلاق

 مُكَءاَرمُأ اوُعيِطَأَو مُكِلاَوْمآ َةاَكَر اواو .ْمُكَرْهَش اوُموُصَو ْمُكَسْمْح اوُلَصَو
 ُتْيِدَح :َلاقَو ٍةالّصلا باتك ٍرْجآ يف ءٌيذمْرّتلا ِهاَوَر "كبَر ةّنَج اوُلُْخْدَت

 حرشلا
 ٌةبتار بطخ :نيمسق ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بطُخ تناك

 ظ . ةضراع بطخو

 بطخي ناك كي هنإف ءدايعألاو عّمْجلا يف ةبطخ يهف :ةبتارلا امأف

 يف هللا مهمحر  ءامّلُعلا فلتخاو «ديع لك يفو ةعمج لك يف سانلا

 َّنأ :مهفالتخا ببسو «ةضراع وأ ةبتار يه له «فوسكلا ةالص ةبطخ
 بطخف ماق ىلص اّملو «ةدحاو ةرم الإ ةَ يبنلا دهع يف عقي مل فوسكلا

 بطخلا نم اهنأ ىلإ ءاملْعلا ضعب بهذف «مالسلاو ةالصلا هيلع سانلا

 عقي ملو ءرقتسم تباث وهف يب يبنلا هعّرش ام ّنأ ّلصألا َّنِإ : لاقو «ةبتارلا

 بطلا نم اهنإ لوقن ىتح ؛ةبطخلا لب ٌئيبنلا َكُرتيف ىرخأ ةرم ٌفوسكلا
 ظ الا

 ام اهل ناك نإ يتلا ؛ ةضراعلا بطُخلا نم يه لب : ءاملعلا ضعب لاقو

 دنسملا يف دمحأ مامإلاو «(3517)مقر ءهنم باب «ةالصلا باتك .يذمرتلا هجرخأ )١(

 ةلع هل فرعن الو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو كردتسملا يف مكاحلا »)0۱ (٥|

 . حيحص نسح ٌثيدح اذه : يذمرتلا لاقو . يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو



 ىوصضتلا باب

 ناو لا بطخلا نم ابنا فرفألا كلو او يملا رغ

 مُهركذيو سانلا بطخيف موقي نأ ٍفوسكلا ًةالص ىّلص اذإ ناسنإلل نسي

 .ٍِكَي يبنلا لعف امك مهفوَتُيو
 ET ءاهيلإ ةجاحلا دنع اهبطخي يتلا يهف ةضراَعلا بطخلا امأ

  اهنع هللا يضر ةشئاع اهترتشا ةيراج يهو  ةّريرب لهأ طرتشا امنيح ةه

 لبقت مل اهنع هللا يضر- ةشئاع ّنكلو «مهل ءالولا نوكي نأ اهلهأ طرتشاف

 ءآلّولا مهل ٰيطرتشاو اَهَيقِتْعأَف اهْيِذُخ١ :لاقف ةي يبنلا تربخأف «كلذب

 0 «قّمغأ ْنَمِل ءآلّولا نأ مُه ربخآو سأَتلا بطَحَف اق م
TPO EEE 

 عطقت نأ ايي يبنلا رمأف ُهُدَحْجَتَف عاَنَملا ريعتست تناك يتلا ؛ ةّيموزخملا

 اوبلطف ءا هللا لوسر ىلإ اهل عَمْشَي ْنَم اوبلطف ءاهنأش اشيرق مهأف ءاهذي
 0 َمَمْسَي نأ امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نم

 : نأ ْمُهَربْخأَو سلا بطلا : O ا

 اًذِإو .هؤكَرَت ُفيِرَشلا مهيف قّرَس اذ اوناك ْمُهّنأ انلبق ق َنأك ْنَم َكلْهَأ يذلا

 ظ . "703حلا هيلع اوم ئ عّيضولا مهْيف قَرَس

 ءِرحّنلا موي بطخو «ةفرع موي لَك يبنلا بطخ عادولا ةجح يفو
 دئاقل نسي يتلا بتاوّولا بطخلا نم ةبطخ هذهو «مهركذو ساّنلا ظَعَوو

 .«سانلا هلاؤسو بتاكملا ةناعتسا باب «بتاكملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5١6١)مقر 1 قتعأ نمل ءالولا امتإ» باب ٠ قتعلا باتك ‹ملسمو «(۳٣٣۲)مقر

 ( )55١(. ص هجيرخت مدقت (۲)



 نيحلاصلا ضاير حرش
 ےس ج

 . ا يبنلا مهبطخ امك سالا بطخَي نأ جيجحلا

 هنأ اي» : لاق هنأ «عادولا ةَّجح يف هتبطخ يف َركذ ام ةلمج نم ناكو

 ١[: :ءاسنلا] ميرو سالا اعاي # : ىلاعت هلوقك هذهو «مكبر اوَقّنا نمانلا

 مهّدمأو ء«مهقلخ يذلا مهبر اوقتي نأ اًعيمج َسانلا لِي لوسرلا رمأف

 . هللا اوسي نأ مهرمأف «هتالاسر لوبقل مهّدعأو «همّني

 اهضرف يتلا سمخلا تاولصلا اوُّلص : يأ ؛مُكَسْمَح اوُلَصو: :هلوقو

 ل هلوسر ىلع - لجو رع هلل
 . ناضمر رهش : يأ (مُكَرْهَش اوُموُصو' :هلوقو

 ان اواش لدا يعم عردعا : يأ ؛مكلاوْمأ ةاكَر اودا و : هلوقو

 اذهو «مكيلع ءارمأ هللا مهلعج نم 5 امك ءاَرمأ اوعيطأو» : هلوقو

 ءاهلك ةلوّدلا ريمأ يأ : ماعلا ريمألا لمشيو «نادلبلاو قطانملا ءارمأ لمشي

 الف هللا ةيصعم يف امأ «هللا ةيصعم ريغ يف مهتعاط ةيعرلا ىلع َبجاولا َّنِإف

 ةعاط ىلع مّدقت ال قولخملا ةعاط َّنأل ؛كلذب اورمأ ولو مهتعاط زوجت

 دوسلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونماء يذلا اياك #9“ : هللا لاق اذهلو ءالعو لج قلاخلا

 .[59 :ءاسنلا] کس سلا لوو

 لدي اذهو ةي هلوسرو ىلاعت هللا ةعاط ىلع رومألا ةالو ةعاط فطعف

 دجت اذهلو «لقتُْسُم ال هيلع فوطعملل بات فوطعملا َّنأل «ةعبات اهنأ ىلع
 لعفلاب ىتأف ء[۹٠ :ءاسنلا] € سرا اوُعيِطََو هلآ وعيطآ 9 : لاق العو لج هللا نأ
 ًالالقتسا هتعاط بجت :يأ ةلقتْسُم ةعاط ةي يبنلا ةعاط َّنأ كلذب نيبتيل
 هلك َيبنلا إف «ةبجاو هللا ةعاط نم هتعاط نإف اذه عمو ؛ هللا ةعاط بجت امك



 ظ ٠ ةبقارملا باب

 ام ريغب نورمأي دق مهّنِإف رومألا ةآلُو نم هريغ امأ هللا يضرُي امب الإ رمأي ال

 . هلوسرو هللا ةعاطل ةعبات مهتعاط لعج اذهلو ؛ هللا يضري

 َّنِإ لوقيو هللا ةيصعم ريغ يف رومألا ةآلُو يصغي نأ ناسنإلل زوجي الو
 فلات ال ةمظُنأ رومألا ةالو مظن اذإ ؛لاّهجلا ضعب َّنأل ؛نيدب سيل اذه

 ال اهنأل ؛عرشب تّسْيِل اهّنأل ؛ ةمظنألا هذهب موقأ نأ ينمزلي ال :َلاق «عرشلا

 لب «هلهج نم اذهو ءو هلوسر ةنس يف الو «ىلاعت هللا باتك يف دجوت
 نس يف دوجومو هلا باتك يف دوجوم ةمظنألا هذه لاثتما َّنِإ :لوقن

 اوعي هلأ وعيا ومما“ نين ياي # : هللا لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ثيداحأ يف مالّسلاو ةالّضلا هيلع ٌيبنلا نع َدرَوَو 4 كنم أل لوو وسر
 رومألا ةالؤ ةعاطف «ثيدحلا اذه اهنمو ءرومألا ةآلُو ةعاطب َرَمَأ هلأ ةريثك

 هب هللا رمأ امم هلع هلوسرو ىلاعت هللا رمأ فلاخي ال امم هنومظني اميف

 ظ . داو ەلوسرو

 مل ل هلوسرو هب ىلاعت هللا َرَمَأ امب الإ رومألا ةآلُو عيط ال انك ولو

 ءاهب رومأم ال هلوسرو ىلاعت هللا ةعاط َّنأل ؛ةدئاف مهتعاطب رمألل نكي

 اهب ىصؤأ يتلا رومألا هذهف ءاهب اوم مل أ رومألا الو اهب رمأ ها

 «قاكزلاو ءسمخلا تاولصلاو هللا ىوقت :عادولا ةجح يف دك يبنلا
 ىلع بجي يتلا ةماهلا رومألا نم هذه ؛رومألا ةالو ةعاطو «مايصلاو

 . ملعأ هللاو ءاهيف اي هللا لوُّسَر رمأ ٌلِثتمي ْنأو ءاهب ينتْعَي نأ ناسنإلا

2 3 3 
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 لكوتلاو نيقيلا ُباَب-
 ملوسرو هلل اندعو ام اذنه اولاك بارلا َنوْبِمَومْلا ار امو # : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ء[۲۲ :بازحألا] 4 املس انَميإ الإ هار امو لورو نا

 انمي ْمُه دار هواك کل اوُعَبَج دک سائلا َّنِإ ساتلآ مھل لاق نیلا ٭ : یلاعت
 .A 2e ۸^ 1 1 . ,  ہوے ez ر صد سس ندع

 مهسسمي ل لضفو وللا نم ٍةمعزب اوبلقناف را ليكحولا معي
 ل سام رع هه مرآ رو ا وو - 98

 :نارمع لا] 4 ٍميِظَع لضف ود هللأو هلا نور أوعبّتأو ءوس ”/ا١. ١17/5[. لاقو

 : ىلاعت لاقو »] ^o :ناقرملا] ( تومي ال ىذا سلا لم لڪ وتو » : ىلاعت

 َتْمْرَعاَذإف آل : ىلاعت لاقو ۱١[« :ميهاربإ] 4توُبِْؤُمْل كوله هلأ لَو $
 مل يبى و ا ر ت 6 و 2 ےس خي م هت سرس

 . ةَمولْعَم ةريثك لكوتلاب رمألا يف ثايالاو ء[۹٠٠ :نارمع لآ] © هَل ىلع َلكَوَتَ

 . هيفاك قا «[!۳ : قالطلا] 1 3 كبسح- وه هللا ىلع لکو نمو # : ىلاعت لاقو

 لع تبلت ادو ممول تو هلآ رك اإ ذل تومومْلا اَمَّنِإ 9 : ىلاعت لاقو 27 ےن لع ر 7 ےس ےس
 رس ےک

3 

 لضف يف تايآلاو .[؟ :لافنألا] € َنوُطَوَمَي ْمِهَيَر عو اناميِإ مهتداز مليا 0

 فورم ةريقك را

 حرشلا
 تارمث نم ةرمث لّكوتلا نال ؛لكوتلاو نيقبلا نيب ففلؤملا عمج

 ام هنيعب ىري ٌناسنإلا َّنأك ىتح «ُثابثلاو ناميإلا ةق وه نيقيلاف «نيقيلا

 كلش هعم سيل ٌناميإو تابت وه نيقيلاف «هئيقي دش نم هلوسرو هب هللا ربخأ
 اب هلوسرو هنع  ىلاعت “هللا ربخأ يذلا ٌُبتاغلا ىرّيف «هوجولا نم هجوب

 !ناميإلا تاجرد ىلعأ وهو «هيّدي نيب رضاح هّنأك



 | ( لكوتلاو نيقيلا باب
9= 

 لكوّتلاو ؛ لجو رع هللا ىلع لك وتلا اهنم ؛ ةليلج تارمث رمثي نيقيلا اذه
 بلج یف «هنطابو هرهاظ ىف لجو رع هّبر ىلع ناسنإلا دامتعا هللا ىلع

 . .[* :قالطلا] 4ةبَسح وهف هللا لع لكوتب نمو # : راضَملا عفّدو عفانملا
٠ 5 ٠ ٠ , 2 5 25 0 ۰ 

 يف هدوصقم ناسنإلل لصحي  لكوتلاو نيقيلا - نيتبترملا نيتاه يفف

 ربخأ ام لكب نقوم هلال ؛اًديعس انئمطم شيعيو حيرتسيو «ةرخآلاو ايندلا

 . لجو رع هللا ىلع لكوتُمو هلوسرو هب هلل
 هَر اَمَلَو # :ىلاعت هلوق اهنم «بابلا اذه ىف تايآ فلؤملا ركذ مث

 . 4 ةلوشبرو هلأ ىدصو ملوسرو هلأ ندعو ام ادله أولاَك باحد نومرملا
 كك هللا لوسر ىلع اَوُبَلَأت ةددعتُم لئابق نم فئاوط :بازحألا

 .مهريغو شيرق نم لتاقم فالآ ةرشع وحن عّمجتو «هبرح ىلع اوعمتجاو

 ةمزأ ةوزغلا هذه يف لصحو هِي يبنلا ىلع اوضقيل ؛ ةنيدملا اورصاحو

 دلو # :اهفصَو يف ىلاعتو كرابت هللا لاق ةي لوسرلا باحصأ ىلع ةميظع
 لأب نونظتو 8# فوخلا ةدش نم 4 رجالا بولقلا ٍتعليو رصبأالا ِتَعاَر ب ما ر

1 

 هر > وو < م روم ر رص رک رج
 ٠ .«اديدسال ارز أولزذو تونموملا لب كانه # ةديعبلا نوئظلا #انونظلأ

 امهنّيب ؛نيمسق ىلإ ةميظعلا ةبيصعلا ةمزألا هذه يف ساّنلا مّسقناف

 كارل اوُلْزلَدَو يوممؤملا تبا كلاته # : لاق تايآلا هذه يف لجو رع هللا

 . اديس
 سرم مويولف ف نزلو نوقفيملا وقي دلو * : مهنع هللا لاق : لوألا مسقلا

 نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا نوقفانملا © ورع الإ ءةلوسرو هللا ادعو ام
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 مقدس | مجسم لو قر وك القو رر ا2 امالا

 نكمي فيك . سانلا ءالؤه نم ٌرّصاحم نآلا وهو «ءاعنصو رصيّقَو ىرُسك
 . دورغا هلوسرو هللا اندعوام # :اولاقف ؟اذه

 نوعا ار و :مهنع هللا لاق «نونمؤملا : يناثلا م امأ

 قرفلا ىلإ رظناو 4 ٌةوُيرو هلأ َقَدَصَو مورو هلأ دمو ام ادله أوُلاَك بارلا
 هنأ اوملع ؛ةدشلا هذه اوأرو «بازحألا اوأر امل ءالؤه «نيتفئاطلا نيب

 هللا قدصو «هلوسرو هللا اندعَو ام اذه :اولاقو «جرفو رصن اهبقعيس

 اذكهو «نميلاو ىرّسكو رصيق كلامم حسمتسو رصنلا نوكيسف «هلوسرو

 .دمحلا هللو ناك

 اذهو € ةأوسرو هلأ أ َقَدَصَو ملوسرو هَل اندو ام اذنه # :هلوق دهاّشلاو

 اًنمؤم اتباث ؛ بركلا دنعو «دئادشلا دنع ناسنإلا نوكي نأ ؛نيقيلا ةياغ

 بكلاو اصلا دنع ةا ف تقيم هلك وت ناك نيه يقع ناكقوت

 € فرح لع هللا كبعي نم سالا نمو # : هللا لاق امك ءههجَو ىلع بلقني امبر

 وهج لع بكن ةف هلأ نو وب أملا كح مَ ني » فرط ىلع يأ

 .[١١:جحلا] «نيِبمْلا نارسخلا وه كل ٠لا رال ا

 ذايعلاو - يلتبا اذإ نكلو «نئمطم وهف ةيفاع يف مادام سانلا نم ٌديثك
 ىلع َضرتعيو «رفكلاو ةدّرلا ّدَح ىلإ لصَي امّبْرَف «ههجو ىلع بلقنا  هللاب
 هلال ؛هللاب ذايعلاو هللا هرکی یلاتلابو «هللا ريدقت هركيو ءردقلاو ءاضقلاب هللا

 َبلقناف ةنتفلا هتباصأ يناثلا يف هنكلو «ةنتف الو ىذأ هبصي مل لوألا يف ناك

 . ههجو ىلع



 «فاخي نأ ناسنإلل يغبتي هلأ ىلع ٌليلد اههاّبشأو تايآلا هذه يفو

 بلف نم ام هنإف « تالا اًمئاد هللا َلأْسيو «بلقلا غيز نم ىشخيو «لجويو

 فيك هبلقي ءنمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب وهو الإ مدآ ينب بولق نم
 0اا غار ءا نو ماا ءانش نإ ا

 ةر نار هاا لع اضولق ت نأ ت اا ا هللا لا
 ( ظ . هيلع تاّّشلاو هنيد ىلع ةماقتسالا

 ا و د ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 . يڪو دود ساوا کسی مَا موك
 ام مهيلع لصَح ثيح يحل يقر هامل يف كيان

 ليقف «ءادهّشلاَو حورجلاو حرقا نم مهباصأ امم. هدأ ةوزغ يف لضخ
 .«سانلا مكل عمجو «مكيلع ةّركلا ىلع َمزع دق ناك نايفس ابأ نإ : : مهل

 هلل اوباجتساف ؛هتلباقمو هتاقالم ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهبدنف

 ليقف «ةميظعلا ةبكتلا هذهب اوبيصأو «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو
 نم هريغلو ايب يبنلل لّصَحو «هللا ليبس يف اودهشتسا اجر نوعبس مهنم

 وا ا ب
 E رو لوُسيلَأَو هل اوباجکسآ لآ ٭ : ىلاعت هللا لاق

A Eيطع أََقَّاَو نم 2  EENکک  

 ءاربك نم يقب نمم هعم نمو نايفس ابأ نأ ينعي ء[۱۷۳۰۱۷۲ :نارمع لآ] مک

 . هروث متي نأ الإ هللا ىبأي نكلو «هلاصئتسا نوديري كي يبنلل اوعمج شيرق

 نمؤملا َّنأل ؛اًناميإ اودادزا مهنكلو «ءالؤه اوشخا :ةباحّصلل ليق
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 ظ ءربّصلا عم رصّنلا دأب نمؤي هلال ؛ هللاب اًناميإ دادزا تامزألا هب تدتشا امّ

 لوقلا اذه اًناميإ مهداز اذهلو ؛ارسي رسعلا عم نأو «بركلا عم جرفلا َنأو

 انتاَمهم يف انيفاك يأ # اَْبَسَح # 4 ٌليِجصَرْلا َمَمْيَو هلأ اَيَسَح# :اولاقو

 ىلوملا معن هئإف ؛العو لج يفاكلا مْعِن هنإ € ٌليِححَرْل و انتاّملمو

 . ريصنلا معنو

 هّناعأ ؛هرومأ يف هيلإ ٌناسنإلا هجن ادإف ‹نيدوجألا دوجأو نيمركألا مركأ

 يف اًريثك ٌضارعإلا نوكي ُثيح «مدآ ينب نم ءالبلا كلو «هالوتو هدعاسو

Eو  a 

 اوبهذ € ر مد مهَسَسمَي مل لضوء هللا نم َةَمَعْنب اوقفت :ىلاعت لاق

 اوكي ملو :مهرابدأ ىلع اوأو همم نمو نايفسوبأو ءاديك اودجي مل مهنكا

 . لاتق ريغ نم ةوزغ - مهنع هللا يضر- ةباحّصلل ثّبِتكف ايڪ لوسرلا ىلع

 َنَم َةَمَعِنب اوبلقنا * :ىلاعت هللا لاق «لاتق ريغ نم ةوزغ ةعجرلا هذه تبتك

 . يَ لضم توضيب قش متنی مل لع
 مك واو مشوق الف مءایلوآ فر ورع نيس يلد اَمَنِإ 9 :لاق مث

 1 . نيمو

 مكبولق يف يقلُي : يآ «هءايلوأ متنأ مكفوخي : يأ الو فر
 . نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف «هئايلوأ نم فوخلا

 هّنأل ؛نالف يف ملكتت نأ رذحا :ٌلوقي «نمؤملا ىلإ يتأي ُناطيَشلاَف

 نكمي ال نمؤملا نكلو «كفّوخيف ءاذكو اذك لعفي امبرو «كنجسي امبر



 2 نل ةينأ ايت ) : لاق هللا َّنأل ؛ناطيشلا ءايلوأ فاخي نأ
 ۷١[. :ءاسنلا] قحلل ةبسنلاب #اًفيِعَص ناك ناطْيَشلَ

 هللا الإ فاخي ال نأو «مئال ةمول هللا يف فاخي ال نأ ناسنإلا ىلعف

 ىلع هريس ناك اذإف ! لجو رع هللا نم ّىده ىلع ُهْرْيَس نوكي نأ بجي نكلو

 . اًدحأ ٌنفاخي الف ؛ هللا نم ىده
 .ناقرفلا] وسب ىلا لأ ل ع ٌلَكوَتَو » :ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيآلا

 نال ؛ ؛اهليلجو اهقيقد ؛اهلك كرومأ يف هيلع دمتعا لجو رع هللاوهو 4

 نأ ؛هريسيت بابسأ نمو كل رّسيتي مل رمألا كل رّسيي مل اذإ لجو رع هللا
 تدادزاو .مومهلا ترثكو .رومألا كتمهاد اذإ اميسال «هيلع لكوتت

 هيلع لكوّتلاب كيلعف لجو رع هللا الإ كل أجلم ال هنإف .بوطخلا
 . كيفكي ىتح هيلع دامتعالاو

 ظ بلا ىلع توملا عانتما ىلع لبلد )توب ميال یل # : ىلاعت هلوق يفو

 لجل وذ كير هجو فسر 29 ن نا الع س لک :ولاعت هللا لاق ءّلجو رع

 هاف ؛ هتامح لامكل توميال - تاجو رع هللاف ء[۲۷ ۰۲۹ :نمحرلا] راک

 -هنإ مث «ءيش هدعب سيل يذلا رخآلا وهو .ءيش هلبق سيل يذلا لّوألا وه
 : ىلاعت هللا لاق هتّيِموُيَقو هتايّح لامكل ؛اضيأ ماني ال - لاتو هنا

 اَمأ e0 : :ةرقبلا] م الو هَ ٌمُدْحَأَت ا مومل ىلا وه الإ هلل ل لآ »
 ؛ ماني ال هّنإف - لجو رعد برا اًمأو «نوتوميو نوماني مهنإف نجلاو سنإلا

 بعتت نادبألا ّنأل ؛ مونلا ىلإ ةجاح يف مهنإف رشبلا امأ «موّنلا نع ٌيينغ هّنأل

 اًمع طاشن ديدجتو «بعّتلا نم ىضَم اًّمع ةحار مونلاو «لّمتو مأستو
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 . مون الو ةنس ُهذخأت الف ىلاعتو هناحبس هللا امأو « لمعلا نم لبقتسي

 : يأ «[۲ : قالطلا] © ةهَبَسَح وهف هلآ ىلع لوس نمو #» : ىلاعت هللا لاقو

 كلكو هللا ريغ ىلع لكوت اذإو «ءيش ّلك كافك هللا ىلع تلّكوت اذإف . هيفاك

 > :كرومأ كل ققحتت الو لذخت كنكلو  ةيلع هللا

 ادِإَو مهول ٌتَلِجَو هلأ ركذ اذِإ َنِذَلا َنوُيمْوَمْلا اَمَّنِإ $ : ىلاعت هللا لاقو
 ر ع 7 0 اص ر م ص صر م اا 2 ورم مے سالو

 توميقي تيذلأ © د ي مهب ىلعو اناميإ مهتا منيا مہلع تلت

 ٤[. ۲ :لافنألا] 4 افَح وشمل هه وأ موشي هكر اكو وكلا
 ؛ هناطلُّسو هلالجو ةتمظَع ثّركذ اذإ : يأ 4 هلأ رك اإ 8 :هلوق

 تيلت اذإ فلّسلا ضعب َّنِإ ىتح «ناسنإلا رّئأتو «تلجوو «بولقلا تفاخ

 ا نحت یک و کا د ف وكلا تا هيلع

 دراي بارش اهنأكو رمتو فوخلا تايآ انيلع ىلتت هنإف ءاهنيلي نأ هللا لأسن

 . ةيفاعلا هللا لأسن . هللا محر نم الإ ظعتن الو كلذب َرأتن الف

 . فاخو هبلق لجو هللا ركذ اذإ يذلا وه : نمؤملا ركل

 . هدي يف ام طقسي ىتح «دعترا هللا قتا : هل ليق اذإ فلّسلا ضعب ناك

 - لجو رع هللا مالك اوُعِمس اذإ (ااميإ مدار منيا مع تبلت ادو 3

 : نيهجو نم اًناميإ اودادزا

 ةيضاملا بيغلا رومأ نم هب هللا ربخأ امب قيدصّتلا :لوألا هجولا

 . ةلبقتسملاو

 هب هللا رمأ ام نولثتميف « هللا ماكحأل ناعذإلاو لوبُشلا : يناثلا هجولا

 .هنم افوَحو هيلإ اًبرقت ؛هنع هللا ىهن امع نوهتنيو مهناميإ كلذب دادزيف



ES N = 1|ا ا م  E0 ككل ع مسدس نيل يت ا ل س ا ا يا  

 نيذه نم اًناميإ اودادزا هتايآ مهيلع تيلت اذإ مهف «مهناميإ دادزيف

 ظ . نيهجولا
 5 5 تو e ا

 نإف ؛انامیإ تددزا نارقلا تولت املك كئأ كسفن نم تيأر اذإ اذكهو

 ( . قيفوتلا تامالع نم اذه

 لونا ت كاف اها ر نآ رقلا ارفق فنك ا اكأ
 نكلو «اهريغ وأ هايم وأ بوبح نم ةعرج ذخأتل ؛ ىفْشَتْسُملا ىلإ بهذت نأ

 E ني مل اذإ بلقلا َّنِإف ؛بلقلا ةاَواَدُّمب كيلع

 . ةيفاعلا هللا لاسن « ضيرم ساق بلق

 نإف «نآرقلا أرقا . سانلا ىلإ ْبهذت ال «كسفن ا

 ًالإو «نمؤم تنأف «كل اًئينهف ًالاثتماو اًقيدصتو اًناميإ هب رثأتت كنأ تيأر

 وهو «هدعب ةايح ال توم كيتأي نأ لبق نم كسفن واد ءءاوّدلاب كيلَعف

 . باسحو ءازجو ثعب هّدعبو «ةايح ٌهَدعبف دسجلا ثوم امأ . بلقلا توم

 !نولكوتي طقف مهبر ىلع 4وكوَتي مهيد لَو 9 : لجو رع هلوقو
 دحأ ىلإ ال ءةصاخ مهربدمو مهكلام ىلإ اهّلك مهرومأ نوضّوفي ل

 ىلع ةفوطعم ةلمجلاو «هلماع ىلع لومعملا ميدقت هيلع لدي امك «هاوس

 رع هللا ىلع الإ نولكوتيال مهَّنأو «رصحلاو صاصتخالا ىلإ ةراشإ . ةلّصلا

 الو «ٌكلثم صخش ىلع تلكوت امنإف ؛ هيلع تلكوت اذإ هللا َريغ َّنأل ؛ لجو

 دمتعا نكلو .كسفن ةعفنم ىلع تنأ صرحت امك كتعفنم ىلع صرحي

 ظ . كايندو كنيد رومأ يف لجو رع هللا ىلع
 ترس ص س

 . «نوُهِفَني هتقدر اَمِمَو ةولَّصلا توُمیقب ب تدل »
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 ءاهناكرأو اهطورشو اهتابجاوب ةميقتسم اهب نوتأي :ةالّصلا نوميقي
 نأ كلذ نمو ءاهتاقوأ يف اهوُلَصُي نأ كلذ نمو ءاهتالّمكمب اهنولمكيو

 فلختي ال ناك ةعامجلا ةالص َّنأل ؛ مهدجاسَم يف نيِملْسُملا عم اهولصي

 ينعي انتيأر ْدَقَل» : هنع هللا يضر دوعسم ُنبا لاق ءروذعم وأ قفانم الإ اهنع

 الإ  ةالصلا نع يأ  اهنع فلي امو  مالسلاو ةالصلا هيلع لوستّرلا عم

 نيب ىداهي هب E وي لجّلا ناک دقلو ‹ ضيرم وأ قافثلا مولعم قفانم

 ل "7 «فكلا ىف اق د ىتح «نانثا نالجر هلمحيو ضيرم ينعي «نيلجكلا

 . مهنع هللا يضر ٌضرملا ىتح دجاسملا ىلإ روضحلا نع مهينثي

 مهارتف «كلذ نم سكحلا ىلع مهّنإف «مويلا سانلا نم ريثك امأ

 ظ ( . ةعامجلا ةالص نع نورخأتيو نولساكتي

 ؛ ائيب اقرف تيأرل ؛رجفلا ةالصو ةيراهّنلا تاولّصلا نيب تنراق ولاذهلو

 . اًريثك اهب نومتهيالو «مون نم رجفلا ةالص يف لسكلا مهقحلي سانلا أل

 بسح و e : يأ « َنوَفِفَني مهتر اَممو 9

 ساس تملا ىو هللا رماوأ

 يأ ؛اهلبق يتلا ةلمجلل ٌديكوت : اًح © اب ّن يوما مه كيتلْوَأ »

 . اًمح كلذ قحأ

 ؛ همركو هّنمب مهنم مكايإو انلعجي نأ هللا لأسن مرک فرو هَرفَْم ملل

 ؛ىدهلا نكس نم ةعامجلا "دا باب . ةالصلا عضاومو دجاسملا باتک ؛ ءملسم أ 0(

 .(٤٥٦)مقر



 . ميرك داوج هنإ

 : ثيداحألا اًمأو

 يع

 :هِلكط شا ْلْوُسَر لاق :َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا نع :ٌلٌوألاف - 4

 لُجَولا ُهَعَمو ّيبّنلاو .طْيَهْرلا ُهَعَمَو ّيِبَّنلا تْيآَرَف ُمَمألا ّيَلَع ْتَضِرُع»

 ْمُهّنأ تنظف ٌميِظَع ٌداَوَس يل َعِفُر ْنِإ ّدَحأ ُهَعَم َسْيَلَو ٌيِبّنلاو ءِنالُجَرلاو
 اًذِإف ُتْرَظَنَف ,قفألا ىَنِإ نظْنا ٍنِكَلَو ءهُمْوَقَو ىَسوُم اَذَه :يل ليقف ءيِتْمُأ

 :يل ليقف ٌميِظَع ٌداَوَس اًذإف ءِرْخآلا قفألا ىلإ ظنا :يل ليقف ,ٌميِظَع ٌناَوَس
2 

 هذه
 َّمُك «باَذَع الو باّسِح ٍريْغِب َةّنَجْلا َنوُلُخْدَي افْلَأ نوُعْبَس مُهَعَمَو َكْتَمُأ هز ان

 ٍريَغِب ةّنَجلا نوُلُخْدَي نيِذَّلا كئلوا يف ُساَّنلا ضاخف «هلزنم لّخَدف َضَهْن
 لاقو ءب هللا َلْوُسَر اوُبِحَص نيذلا مُهّلَعَلَف :مُهَضعب لاقف «باذع الو باس

 اوردو - ائيش هاب اوُكِرْشُي ملف .مالسإلا يف اوديو نيذلا مُهّلَعََف :مهضعب
 «؟هْيِف َنْوُضوُخَت يذلا اَم» :لاقف ي هللا لوسر ٌمهيلع جرخف - َءاَيَشا
 ىَلَعَو َنورّيطَتَي الو َنوُقْرَتْسَي لَو َنوُقْرَي ا َنيِذّلا ُمُه» :لاقف ُهوُرَبْخَأَف

 ءمهنم يِنّلَعْجَي ْنَأ للا عدا ؛لاقف نصحم ُنِب ُةَشاَكُع َماقف «نوُلكوَتي ْمِهّيِ

 :لاقف مُهْنِم يِنَلَعْجَي نا هللا ٌعْذا :لاقف ُرخآ ُلُجَر ماق َّمُك هْمُهْنِم َتْنَأ» :لاقف
ls (¥) دبع 

 .هدلع قفينم «ةشاكغ اهب كقّيَس»

 «باسح ريغب الأ نوعبس ةنجلا لخدي باب ‹قاقرلا باتك .يراخبلا هجرخأ 010

 نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك « ملسم ((10151)مقر

 55١(. )مقر «باذع الو باسح ريغب ةنجلا
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 6: رده

 :«ٌقفألاَو» .سُفْنَأ ةَرَشَع َّنْوُد ْمُهَو ءِطْهَر ُرْيِغْضَت :ءارلا مصب «طْيَمؤلا»
 اهفيفختبو ٍفاكلا ديدشتو ٍنيَعلا مضي ُةَشاَكُعَو» .ُبْناَجلاَو ُةَيِحاَلا
 ” | .حصفأ ُديدْسَتلاو

 حرشلا
 ثيدحلا اذه ركذ «تايآلا  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا قاس امدعب

 قالا عر : يأ ؛ هيلع تضرع َمَمألا نأ الب ٌئبنلا هيف َربخأ يذلا ءميظعلا

 ظ . مهءايبنأو مالّسلاو ةالصلا هيلع

 نيب ام ؛ليلقلا طرأ[ هم : يأ «طيهُرلا هَّعَمو ىبنلا ُثيَأرْف» : لوقي

 ظ . ةرشعلا ىلإ ةثالثلا

 نأ :يأ «ُدَحَأ ُهَمَم سیلو ّىبنلاو نالصرلاو لجرلا هَعَمو ّيبنلاو»

 لب «مهُموق مهعاطأ دق مهلك اوسْيل  مالّسلاو ةالصلا مهيلع  ءايبنألا

 هعاطأ مهضعبو «طهّرلا هعاطأ مُهضعبو «مهموق نم ٌدحأ ُهْعِطي مل مهضعب
 َفلأ هموق يف كَم مالسلاو ةالصلا هيلع اًحون َّنأ رظناو «نالجرلاو لجرلا
 : ىلاعت هللا لاق هللا ىلإ مهوعديو «هللاب مُهُرَكَذُي ؛اًماع نيسمخ الإ ةنس

 ًالوبق مهنم قلي ملو ةدملا هذه لك ٠١[. :درم] يق لإ هَُعَم َنَماَءآَمَو 8

 اولعج مهل رفع مهتوعد املڪ يو ل : حون لاق «مهّرش نم َمِلَس الو لب
 اوناكو «[۷ : حون] € اوريكم اوُرَصأَو مهما اوفو ماذا ف علص

 . هنم لورخسيو هب لورمي

 تنظف مهترثك ْنِم ُةَمْهَج مهيف دي رسب : يأ “داوس يل عفر :لوقي
 ءاًعابتأ ءايبنألا رثكأ نم ىسوم ّنأل «هُموَقَو ىَسوُم اَذَه يل َلْيقَف ْيِتَ مهن



 .. ةيليئارسإلا بتكلامُأ يه يتلا ةاروّتلا هيلع هللا لزنأو « ليثارسإ ينب يف ثحُب
 :ظفل يفو  ميظع ذا: وس اذإَف يالا ىلإ توق ارظنا يل ليق مث : لاق

 ليقف < ميظع داوس ب ادا هْيلإ ُتارظَنَف ! ! يناثلا َققألا رظنا : ليقف َقْقألا دس ْدَق

 موي ىلإ ت فىن ذم هال اعات ءايبنألا كأ ك لوسرلاف ةكنقأ هزه يل

 ءايبنألا َرثكأ ناكف «هيلع همالسو هللا تاولص «هنوعبتي سانلاو ةمايقلا

 . نيقفألا نيب ام هعابتأ الم ْدَق ءاعبات

 عم : يأ «باذع الو باَسج ريم جلا َنوُلُخْدَي املأ نوُعْبَس مُهَعَمو»

 قو الو نراعي ا نراعي انلا ویسا
 مهنم انلعجا مهللا-! باذع الو باسح نودب ةنجلا ىلإ فقوملا

 . ''”اضيأ املأ نيعْبَس فلألا نيعبّسلا نم دحاو لك عم ذأ درو دقو

 :مُهضْعَب لاق . . .كئلوأ يف ْنِمَتلا ضاق ةلزنم َلَخَدَن ضهن مث
 مهنع هللا يضر ةباحصلا مهلعل ينعي داي هللا َلوُسَر اوُبِحَص نيذلا مُهَلَعَلَ

 اًئيش هللاب اوكرشي ملف .مالسإلا يف اوذلو نيالا و »-

 اًمع مهلأَسف للك يلا مهيلع علا ‹نظی امب ىتأ لکو (ءايشأ اوركذو

 َنوُوَتْكَي الَو نوقرتشیالو َنْوُقْري ال نيا مه! ام لاقف هوربخأف هيف نوضوخي

 . (َنوقْرَي ال١ : :هيفو ملسم ظفل اذه «نولكو تب مهب ىلَعوَنوَيطَتيألَو

 اذه نأ نيبي نأ يغبني ناكو «هيلع قفتم هّنِإ :لاق هللا همحر فّلؤملاو

 «نوقري ال» :هلوق نأ كلذو «يراخبلا ةياور نود طقف ملسم ظفل ظفللا

 .(419 )۰٤۱۸/۱۱ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ (۱)
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 ىنعم نأل ؛مالّسلاو ةالّصلا هيلع ّيِبَنلا نع ٌحصت الو «ةحيحص ريغ ةملك

 ناك لک لوسرلا نإف «لطاب الهو «ىضرملا ىلع نوؤرقي ال يأ «نوقريالا

 ىضرملا يقري
 5 اهؤافتنا نوكي فيكف «ٌناسحإ ىضرملا ىلع و اأو

 . باذع الو باسح ريغب ةنجلا لوخدل

 ءاهدامتعا زوجي ال أطخو «ةذاش ةظفل ةظْفّللا هذه َّنأ مهملاف ظ

 مهيلع أرقي نأ دحأ نم نوبلطتي ال : : يأ «نوُقْرَبْسي ال َنيذلا مهلا :'باوّصلاو

 نم ءيش هيف بلطلا ّنألو ؛هللا ىلع نودمتعم مهنا ؛ءيش مهباصأ اذإ

 ارد اذإ رو دار نأ تيرم لو ج ت انك ذل ولا لاؤس هلال ؛لذلا

 . نوقرتسي ال لاق اذهل الد امو هيو ىظزملا ري أل كلغ

 اذإ مهيوكي نأ ٍدحأ نم نوبلطي ال :ينعي «نوؤتكي الو :هلوق
 .ةجاحلا دغ الا لإ اجلال «رانلاب باذع ّيكلا نأ ؛اوضرم

 .عومسمب الو ‹ يئ رَمب ال نومءاشتي ال : ىنعي نويت الو : هلوقو

 . اًدبأ نوريطتي ال ينعي ؛قوذمب الو «مومشمب الو

 وحن بهذو ريطلا َراط اذإف «نوريطتي ةيلهاجلا يف برعلا ناك دقو
 ٌرظن مهل راص مامألا وحن مدقت اذإو ءاومءاشت عجر اذإو ءاومءاشت راسيلا

 .اذكهو نيميلا وحن كلذكو «رخا

 الو «مايأب الو «رويطب ال ريطتي نأ دحأل زوجي ال «ةمّرحم ةرّيطلاو

 ناسنإلا جوزت اذإ لاش رهشب قبس اميف برعلا رّيطتو ءاهريغب الو ءروهشب
 تناكف «قّفوي مل لاوش رهش يف جوزت اذإ ناسنإلا َّنِإ :نولوقيو «هيف ٠



 «لارش يف اهجّوَرت كي يبنلا لإ « هللا ناحبس» : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع

 جوزتي يذلا نإ لاقُي فيك «هيلإ هئاسن ٌبحأ تناكو «لاوش يف اهب لخدو

 قدوم ال لاوس ف
 سيل عوبسألا مايأك موي ءاعبرألا مويو «ءاعبرألا مويب نوُمَءاشتي اوناكو

 0 . مؤاشت هيف

 نإ ىتح «َمَءاشت ُهركْنُب اهجو ىأر اذإ «هوجولاب ٌمَءاشتي مهضعب ناكو
 قلغأ «ىمعأ وأ ٌروعأ لجر هيتأي نم لّوأ ناكو اد حف اذإ مهضعب

 ( . هيف قزر ال مويلا لاقو «هناکد
 ٠ نم ملأتيف «ناسنإلا ىلع ٌةرْسَح وهف ءرغصأ كرش هنأ امك «ٌمؤاشَّتلاو

 راصلو «ملسل ؛تافارخلا هذه كرتو هللا ىلع دمتعا ول نكل «هاري ءيش لك

 ظ 000 .اًديعساًيفاصُتْشيَع
 هللا ىلع نودمتعي مهنا :هانعمف 4نووي رهبر لعو ¥ : هلوق ام

 : هباتك يف لاق العو لج هّنأل ؛هريغ ىلع نودمتعي ال «ءيش لک يف هدحو

 يفك دقف هبسح هللا ناك نمو «[۳ : قالطلا] 4 هيسَح وهف هللا ىلع لکو نمو

 الو باسح الب ةنجلا لخدي نم تافص هيف ميظعلا ثيدحلا اذه

 .نورّيطتي الو «نووتكي الو .«نوقرتسي ال : تافص عبرأ هذهف . باذع

 . 40 َنوُلكَوتَي هيَ َلَعَو »ل هلوق بابلل ٌدهاشلاو .نولكوتي مهبر ىلعو
 . نأ هللا ٌعْذا» هللا لوسر اي :لاقف «هنع هللا يضر نصحم نب ةْشاّكُع ماَقَف .

 مهتم َتْنَأ» :هكَي يبنلا لاقف «هيلإ قبَسَو ريخلا ىلإ َرّداب ءامهنم ينلعجي
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 ةنجلا ٌلخدي هنع هللا يضر- نصحم نب ةشاّكع ّنأب نآلا ُدِهْسَ نحن اذهلو

 َتْنَأ» :هل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسّرلا نأل ؛باذع الو باسح الب

 ( .(مهنم

 اهب كبس :لاق !مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :لاقف رخآ لجر ماقفا
 تسلا لفي مل 4 مع :مالسلاو ةالصلا هيلع بنل هّدرف «ةشاّكع
 ايب يبنلا لاق اذامل ءاملعلا فلتخاو «ةشاكع اهب كبس : لاق لب ءمهنم

 . ةشاكُع اهب كبس : هل

 ينم تجب نأ هللا دا اق ىذلا انه ا ا نک هلال : ليقف

 الو باسح ريغب اهلخدي هنوك نع ًالضف «ةنجلا لخدي ال قفانملاو «ٌقفانم
 .باذع

 موقيف ؛بابلا حتفني ال نأ لجأ نم كلذ لاق لب : ءاملعلا ضعب لاقو

 نأ هللا عدا لوقيو «باذع الو باسح ريغب ةنجلا لخدي نأ قحتسي ال نم

 ل للا عدي ملكي لوسرلا ناب يقي الع ملعن ل ٌنحنف «لاح لك ىلعو

 . ملعأ هللاف ,نّيعم ببسل الإ

 نأ ؛ةكي هللا لوسر نم ليمجلا ذرا وهو ؛ ةدئاف اذه نم ديفتسن اننكل

 ل a ع ةشاّكُع اهب كبس : هلوق

 كقبس : ليق هب قبس دق اًنيش ناسنإلا بلط امَّلك ءاذه انموي ىلإ اثم هذه

 ةشاكع اهب
 ءطضا اذإ :لاقو «ثيدحلا اذه ىلع ًالاكشإ ءاملعلا ضعب دروأ

۶ 



 نأ لكم هلع ارتي نا وعلا يكس ىلإ يأ ؛ةءارقلا ىلإ ناسنإلا

 نم بلطي َبهَذ اذإ ْله «ّرطضاو ّنجب بيصأ وأ ءرحسب وأ «نيعب باصي

 ؟باذع الو باسح ريغب ةنجلا لوخد قاقحتسا نم رخي «هيلعأرقي

 هللا ىلع دمتعيلو «ثيدحلا رهاظ اذه ْمَحَن :ءاملعلا ضعب لاقف

 ٠ .ةيفاعلا هللا لأسيو ربصتيلو

 نأب : يأ «باّصي نأ لبق ىَقرّيسا نميف اذه َّنِإ لب : ءاملعلا ضعب لاقو

 وأ نجلا وأ رحّسلا ينبيصي ال نأ وأ «نيعلا ينبيصت ال نأ لع أرقا : لاق

 كلذكو « عقاو ال عّقوتم ٍرمأل ةيقرلا بلط باب نم اذه نوكيف ءىّمُحلا
 ظ . ٌنيكلا

 ؟اذه نم نومرحُي له مهريغ نووكي نيذلا :ّناسنإ لاق اذإف

 نوبلطي ال : يأ «نوؤتكي الو :لوقي ةي لوسرلا َّنأل !ال :تاوحلا

 ىوك دق مالسلاو ةالصلا هيلع وهو «نووكي الو لقي ملو ‹مهيوکي نم

  يراصنألا يسوألا ذاعم نب ٌدعسف ؛هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ّلككأ

 اذإ لحكألاو ُمَّدلا رّجفناف هلحكأ يف قدنخلا موي َبيِصأ  هنع هللا يضر

 ءْمَّدلا فقو ىتح قرعلا يف ةه هاوكف «ناسنإلا ىلع ىضق همد رجفنا

 . باذعالو باسح ريغب ةنجلا لخدي نم ٌلوأ وه ةي يبنلاو

  «نوئسحم سانلا ىلع نوؤرقي نيذلاو ءَنوُنسحُم َنوؤكي نيذلاف

 وأ «مهيلع أرقي نم نوبلطي يأ ؛نوُقْرَتسي نيذلا ىلع مالكلا كلو
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 د :) ظ

 قفوملا هللاو ,مهيوكي نم نوبلطي نم : يآ ؛نووتكي

 3 3 د ظ

 َمْعْنَو هللا انيسح» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ُتلاَّقلا - 5

 :اوُلاَق َنْيح كي دَمَحم اَهَلاَقَو ءرالا يف يقلأ َنْيِح كك مْيِماَرْبإ اهلاق «ليكؤلا
 معو هللا انب :اُناَقو انام ْمُهداَرَف ْمُهوَشْحاَ ْمُكَل اوَُمَج دق سالا ّنإ
 .ٌيِراَخُبلا هاَوَر ''”«لّيكولا .

 لوق َنِخآ ناك :َلاَق اَمُهْنَع هللا ّيِضَر سابع نبا نع هل ٍةياور ْيِفَو

 ظ .«ليكولا َّمعنو هللا يبسح» :رانلا يف يقلأ َنيح كك َميهاربإ

 سلا
 رع هلل ناليلخ امه  مالسلاو ةالصلا امهيلع  دمحمو ميهاربإو

 لاقو :[1؟5 :ءاسنلا] ایل ميه هَ داو » : ىلاعت هللا لاق . لجو

 : ليلخلاو ؛ًاليلخ ميهاَربإ | َدَحَنا امك ًالْيِلَخ يِنْذَخَنا دق هللا َّنإ» : يو يبنلا

 اذهب فصُو اًدحأ نُ ملعن الو «ةياغلا هتبحم تغلب يذلا ٌبيبحلا هانعم

 .ناليلخلا امهف «ميهاربإو لَك اًدمحم الإ فصولا
 و .هللا ليلخ ميهاربإ : سانلا ضعب لوقي دم كّنإو

 . هللا ميلك ىسومو « هللا بيبح

 نإ سالا هَل لاق نبذل 8 :هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( هر
 .(( 14 2غ1571)مقر هوك ۰

 ‹...روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ )۲)
 ( .(۳۲٥)مقر

 7 20 ف فا

 کل اوعمج لق سانلا



 ظ لكوتلاو نيقيلا باب

 نم غّلبأ ةّلُحلا َّنأل ؛رظن همالك يف هللا بيبح اًدمحم َّنِإ :لوقي يذلاو
 لوسرلا قح نم صقن عون هيف اذهف «هللا بيبح دمحم :لاق اذإف «ةبحملا

 هللا مهبحُي نونمؤملاف «نوريثك هللا بابحأ َّنأل ؛مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 ا اص سم

 ةالصلا امهيلع ميهاربإو دمحمل الإ تتبث تتبث اهنأ ُملعَت ال َةّلُخلا نكل

 هللا ليلخ ميهاربإ :لاقي نأ ُباوَّصلا :لوقنف اذه ىلعو «مالسلاو

 «مداعلاو ةابكلا بيبلعمللا لك ييرمو لا باخ دمحمو

 نودب اًمالك لانو هلام هللا همّلك دق ی اًدمحم َّنأ ىلع

 . عبّسلا تاوامّسلا ىلإ هب جرع ثيح «ةطساو

 يف َّىَقلَأ امنيح ميهاربإ اهلاق «ليكولا معنو هللا انبسح» :ٌةملكلا هذه
 هدحو هلا ةدابع ىلإ هموق اعد مالّسلاو ةالّصلا هيلع ميهارب نأ كلذو «رانلا

 . كرشلاو رفكلا ىلع اوُرّصَأو ءاويأو «هل كيرشال

 ایبک الإ ءاذاذج مهلعجو ءاهرّسكف مهمانصأ ىلع موي تاذ ماقف

 - هللاب ذايعلاو  اومقتناف «ترّسك دق مهتهلآ اودجو اوعَجر املف «مهل
 ظ : مهسفنأل

 أاورضنأو 9 مهتهلآل !راصتنا SA ا ؟هيهاربإب عنصن اذام اولاقف
 يف ميهاربإ اومر مث ءاّدج ةميظع ران اودقوأف 4 تيم منَ نإ مكمل

 اومر مهّنأو ءاهنم برُقلا نم اونكمتي مل رانلا مظعل مهنإ لاقيو .رانلا هذه

 «ليكولا معنو هللا انّيسح» : لاق هومر اًملف ءدْعُب نم قينجنملاب اهيف ميهاربإ
 ؟ثدح يذلا امف
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 ل ےک رک ص ر کے 0

 اض :اًدرب € یه لع اًساسو ادب فک تانكي انلق 8 : ىلاعت هللا لاق

 ف ا راف ام ةفرحمو اخر الا ل واه و او رخ
 و تا العا ناال

 ل هللا نأ ءةّصقلا هذه يف َليئارسإ ينب نع ُلُقني مُهضعب نورّسفُملاو

 !اًدرب اينّدلا نارين ٌميمج ثراص € یه لع اًمکسو ادب فوك راتني # : لاق
 نك اتي # ةنيعم ران ىلإ باطخلا هجو هللا َّنأل ؛ حيحصب سيل اذهو

 راص «هجولا اذه ىلع بيكرتلا ءاج اذإ لإ نولوقي وحنلا ءاملعو ادر

 ميهاربإ اهيف يقلأ يتلا رانلل وه لب «ران ّلك ٌلّمشي ال : يأ «ةدوصقم ةركن

 . هيلع يه ام ىلع تيقب ايندلا نارين ةيقبو «حيحصلا وهاذهو ءطقف

 : هلوقب كلذ َنرق € امري نوک # : هللا لاق اًملو :اًضيأ ءاملعلا لاقو

 لك َّنأل ؛ةكلهت ىتح اًدرب تناكل 4ب : هلوقب ىفتكا ول ہلال «اًملَسو#

 امتلأ ىلإ وتس مثال : ىلاعت هلوق ىلإ رظنا لجو رع هللا رمأل لثتمي ءيش
 چے مسرب رم

 اأ اعآاق» :اتلاق اذامف 4 امك وأ اَمر اَينَأ ِضَرَدَللَو اه لَ ناو یهو

 . لجو رع هللا رمأل نيداقنم * اَمديَأ الاف ١١[.« : تلصف] € َتيِعبأَط

 ئيبنلا وهف 4 ٌليِكصَرلأ مو هللا انيس :لاق يذلا يناثلا ليلخلا امأ

 ؛مكل اوعمج دق سانلا َّنِإ : مهل ليق ءدُحَأ نم اوعجر نيح « هباحصأو كي

 مو هللا ابَسَح# :اولاقف مكيلع اوضقيو ةنيدملا ىلإ اوتأي نأ نوديري

 ظ . ليڪ ولآ
 اوعباو موس مسمي مل ٍلْضَفَو هلآ نم مع اوبلقنا » : ىلاعت هللا لاق

 ۱۷٤[. «۱۷۳ :نارمع لآ] € و یظَع لصق ود هللاو هللا ناور ىم رعب و رے



E N Tl 
 نري ا ا

 نأ ؛هيلع اناوذع وأ «هل اًعْمِج ساّنلا نم ىأر ناسنإ لكل يغبنيف

 ىفك امك «مهّرش هللا هافك اذكه لاق اذإف ««ليكولا عنو هللا انبسح» : لوقي

 ىلع اًمئاد ةملكلا هذه لعجاف «مالسلاو ةالصلا امهيلع ادمحمو ميهاربإ

 «ليكولا معنو هللا انبسح» : لقف كيلع اًناودع ساّنلا نم تيأر اذإ ءَكلاب

 .قفوملا هللاو . مهّمهو مهّرش لجو رع هللا كفكي
4 2 4 4 

 :لوقي ةَ هللا َلْوُسَر ٌتْعِمَس :لاق ُهْنَع ُهللا ّىْضَر َرمع ْنَع :ٌسداّسلا 98

 اصاَمْخ اوُدغت ءَريطلا قّرْرَي امك ٌمكقزَرل هلكوت قح هللا ىلع ٌنولكوتت ْمَكْنأ ؤل»

 .«نَسَح ثيدحر» :لاقَو ,ٌئِذِمْرَتلا ُهاَوَر (7«ائاطب ٌحورتو

 ٌعِجْوَتَو ءعوُجلا َنم ٍنوُطُيلا ةَرِماَض :ْيَأ :اًصاَمِخ ٍراَهْنلا لوا ُبَمْذَت :ُهاَنَعَم

 .نوطُيلا َةّكِلَتْمُم :يآ :اًناطب راهنلا ّرخآ

 مكنأ ول»» لكوتلا ىلع هتمأ اًثاح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقي
 ا ل ا ا ب ف سلو |

 زع هللا ىلع نودمتعت .اًيقيقح الكوت : يأ ) وت قح هللا ىلع نولک وتت

 ّ و م 29 رر 8 8 -: .٠ | سار” 9

 اًريطلا قزري امك مكقزَرلا هريغ يفو مكقزر بلط يف امت ادامتعا - لجو

 «هحام نباو ,((517 5 5)مقر ‹ هللا ىلع لكوتلا يف باب .دهزلا باتك ‹يذمرتلا هجرخأ 21

 )١/ ١ دنسملا 52 دیا مامرلاو «(٤٦۱٤)مقر ؛نيقيلاو لكوتلا باب «دهزلا باتک

 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هحّحصو .صيخلتلا يف يبهذلا هنع تكسو .هاجرخي

 .(050:4)مقر



 ردح نيحلاصلا ضاير حرش

 ءوجلا يف ريطتف «كلام اهل سيل رويط اهّنأل ؛ لجو ّرع هللا ىلع اهقزر ريطلا

 «اصامخ اوُدْعَت» .ّلجو ع هللا فزر بلجتستو ءاهراكوأ ىلإ اودغتو

 َّنِإَك منال يفزاجكم َرْيَغ ومع يف طض ِنَمَه# : ىلاعت هللا لاق امك ةعئاج ال م عز م
 . ةعاجم ينعي : ةصمخم ,[7 :ةدئاملا] )ميجر روع

 ةلكوتم اهّنكل «ءيش اهنوطب يف سيل ؛ةعئاج ينعي «اًصامخ ودغتا

 . لجو َّزع اهبر ىلع
 .راهنلا رخآ وه حاولا َّنأل ؛راهنلا رخآ يف عجرت يأ «خورتو»
 ىلع ليلد اذه يفف . لجو رع هللا قزر نم ؛نوطبلا ةئلتمم يأ «اًتاطب»

 | : لئاسم

 . دامتعالا ىح ىلاعت هللا ىلع دمتعي نأ ناسنإلل يغبني ِهّنأ :ًالوأ
 ”وج يف ريطلا ىتح ءاهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم ام هنأ : ايناث

 . لجو رع هللا الإ هقزري الو «هللا الإ ءامسلا وج يف هكسمي ال ءءامّسلا

 رک رکا را هلک نوكي اينما نم ؛ ضرألا يف ةباد لك

 يف َهَتآَد ني امر ## 8 : هللا لاق امك ءاهّقزر هللا ىلع َّنإف ءاههابشأو ةليفلاك
 ًالالض ّلض دقلو ٦[« :دوه] اع درسها م راديو اهف ذر هَل لع الإ ٍضْرَدْلَ

 !قازرألا مكيلع ُقَيَّضُت «دالوألا اورثكت ال َلاقف ؛ هّبرب نظا ًءاسأ ْنَم اَنيِبُم
 نم ام هنأل ؛ مهقزر نمهللا َرثكأ دالوألا نم اوَُثكأ اذإف «شرعلا برو اوبذك

 دع هللا ىلع كلافطأو كدالوأ قزرف ءاهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد |

 ةيثك نكل «مهيلع قفنت نأ لجأ نم قزّرلا باوبأ كل حتفي يذلا وه ؛ لجو



 ؛ ةروظنملا ةيداملا رومألا ىلع نودمتعيو «هللاب نظ ءوس مهدنع سانلا نم

 يذلا وه هّنأو ءّلجو رع هللا ةردق ىلإو «ديعبلا ىّدملا ىلإ نورظني الو

 .دالوألا رثك ولو قزري

 . حيحّصلا وه اذه «قازرألا كل رثكت دالوألا نم رثكأ

 لكوّتلا قح هللا ىلع لكوت اذإ ناسنإلا َّنأ ىلع - اضيأ - ٌليلد اذه يفو

 اذهف ؟لكوتم انأو «ببّسلا لعفأ ال لاق نم ّلض دقلو . بابسألا لعفتيلف

 0 شاحب ا لكوتملا « حيحص ريغ

 بهذت «اًصاّمِخ وُدَْت َريَّطلا قُوْرَي اَمَك» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو

 بلطتو ودغت اهنكلو ءاهراكوأ يف ىقبت اولا تسيل «قزّرلا َبلطتل

 > ظ .قزرلا

 يتلا بابسألا لعفت نأ دبالف ؟لكوّتلا ّقح هللا ىلع تلكوت اذإ تنأف

 ّيأب «ةراجتلاب وأ «ةعارّزلاب لالح هجو نم قزّرلا بلط نم كل هللا اهعرش
 . قزّرلا كل هللا رسي ؛ هللا ىلع اًدمتعم قزّرلا بّلطا « قزّرلا بابسأ نم ِءيش

 ول جيس و سب : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 و ني نإ نوف نمو شرألآو حلا ثم تولا هل مست 9* : ىلاعت هللا لاق امك ؛ هللا

 نکو #9 هللا دمحب حّبسي الإ ءيش نم ام : ي : ىنعي «[ ٤ : ءارسإلا] حي حسم الإ

 . 4 مُهَحِيَِْت دوهقْف ال
 و

 رعقلاو سلاو ضّرألآ ىف نم و تاولمسلا ىف نم مل دج جسمي هَل تأ رت ولآ

(Ee Eےس ےس ها اع يح راٹکو ن هسا ل ص إل 2 2 س و ر و  

 باذعلا هَ ry ٌباودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو
 الش ا



 نيحلاصلا ضاير حرش 0

 "للا اهلبج امب قزّرلا ُبلطت ٌريطتو «ٌلجو رع اهقلاخ فرعت ٌرويّطلاف
 رخآ يف اهراكوأ ىلإ ودغتو ءاهحِلاّصم ىلإ اهب يدتهت يتلا ةرطفلا نم هيلع
 اهقزري لجو رع هللاو موي لك يف كيلاّود اذكهو «ىألم اهنوطب راهّتلا

 . قزّرلا اهل رسيو
 ام تام لا روا هده ودعت كنك هلا ع ىلإ راز

 لك ىطعأ - لجو رع هللا َّنأل ؛اهئطخت ال ءاهنكامأ ىلإ عوجُملاب يدتهتو
 . قفوملا هللاو . ىّده مث هقلخ ءيش

 ع %

 َلاَق :َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر بزاع نب ِءارّبلا َةَراَمِع يب ْنَع :غباّسلا -

 يِسْفَن ُتْملْسأ ّمُهَللا :لقف َكشاَرِف ىلإ َتْيَوَأ اذ ,نالف اي» :ِلك هللا ُلْؤُسَر

 ةَيْغَر ءكْنلإ ْيِرْهَظ ُتاَحلَأَو ,كدلإ ئِرْمَأ ُتْضَّوْفَو ,كثلإ يهجو تهَخَوَو ءكيلإ

 َتلّزْنأ يذلا َكباَتِكِب ْتْنَمآ َكْيَلِإ الإ َكْنِم ىَحْنَم لَو أَجْلَم آل ,َكيلإ ةبُهَرَو

 َتْحَبْصَأ ْنِإَو :ةرطفلا ىَلَع تم َكِتَلْيَل ْنم ثم ْنِإ كإف ' ,َتلَسْرَأ يذلا َكّيِدْنِبَو

 دب نا ٌلْوُسَر ْيِل َلاَق لاَ ِءاَربلا ْنَع "اِنْيَحْيِحَّصلا ْيِف ةي َداَوِر ْيِفَو
 ٍنَميألا كفش ىلع غِجطضا ّم هَ ,ةالّصلل َكَءْوُض ضو أضَوَتف ٌَكَعِحْضَم َتْيَتأ اًذإ»

 .«لؤقت اَم َرِخآ َنُهّلَعْجاَو :لاق مت ءُةَوْحْن َركَذَو :ُلَقَو

 هم

 ١
 ١ىإ

 «اَوْيْخ تنص

«a 

 )١( «مان اذإ لوقي ام باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)1١٠١ .1۳٠۳(ء

 .(١١77)مقر «عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب ؛ءاعدلاو ركذلا باتك «ملسمو

 ء(۷٤۲)مقر ءءوضولا ىلع تام نم لضف باب «ءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(١١٠107)مقر «عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب «ءاعدلاو ركذلا باتك «ملسمو



 حرشلا
 بزاع نب ِءاربلا ٌثيدح  لّكوتلاو نيقيلا باب يف  فلؤملا ركذ من

 ىلإ ىوأ اذإ ؛ همون دنع لوقي نأ لك ٌئيبنلا ةاصوأ ثيح ءامهنع هللا يضر

 هر ىلإ هّرمأ ناسنإلا ضيوفت ٌنَّمضتي يذلا ؛ركذلا اذه لوقي نأ ؛هشاّرف

 . هيلإ هرمأ ضّوفم «هنطابو هرهاظ يف هللا ىلع دمتعُم ِهّنأو

 وه كلذ نأل ؛ نميألا بّنجلا ىلع عجطضي نأ هرّمأ لي يبنلا َّنأ هيفو

 «ندبلل لضفأ نميألا بنجلا ىلع مونلا َّنأ ءابطألا ركذ دقو «لضفألا

 . رسيألا بنجلا ىلع مولا نم ٌحصأو
 ظاقيتسا يف برقأ هلأ .ةماقتسالاو كولّسلا بارا ضع اسا ركذو

 ةعرسب ظقيتسي الو «بلقلا ماي رسيألا بنجلا ىلع موّنَلاب ّنأل ؛ناسنإلا
 لقأ نوكيو ا لا نقي هاف ؛نميألا بنجلا ىلع مولا فالخب

 . ةعرسب ظقيتسيف همانم يف اقمع

 َّنأ عم «لوقي ام رخآ نهلعجي نأ هرمأ ةَ ّئبنلا َّنأ : ثيدحلا اذه يفو

 «ديمحتلاو «حيبسّتلا : الثم «هذه ريغ لاقت موّنلا دنع اراكذأ لب اًركذ كانه

 ' اًنالث هللا ناحبس :لوقي نأ هشارف ىلع مان اذإ ناسنإلل يغبني هّنإف «ريبكتلاو

 نم اذه «نيثالثو اًعبرأ ٌربكأ هللاو «نيثالثو اًنالث هلل دمحلاو «نيثالثو

 لوسّرلا هاصوأ ام َّنأ ىلع لدي هنع هللا يضر  ءاربلا ثيدح نكل «ركذلا |

 . لوقي ام رخآ نهلعجي نأ هب دلي

 ّيبنلا ىلع ثيدحلا اذه - هنع هللا يضر  بزاع نب ءاربلا داعأ دقو

 (تْلَسْرَأ يِذَلا ٌكِلوُسَرَو َتْلّرنأ يذل كباتكب ٹنمآ» :لاقف ءهنقتيل ؛ ايب
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 الو «َتْلَسْرَأ ىذا َكيِبتو» :لُك َلاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا هيلع ٌدرف

 .«تلسرأ يذلا كلوسروا : لقت

 نم نوكيو رشبلا نم نوكي لوسرلا َّنأل كلذو :ملعلا لهأ لاق

 یِذ َدنِع وو ىذ ل مرک ول لوسر لوقل متإ :  ليربج نع هللا لاق امك «ةكئالملا

 . رشبلا نم الإ نوكي الف كي ئيبنلا اًمأو ء[١۲ 014 :ريوكتلا] (نیكم شرما

 نوكي َّنأل ؛ حلاص ظفللا ناف ؛(َتْلَسْرَأ ىذا َكِلوُسَرَو» :لاق اذإف

 يذلا كّيبنَو» :لاق اذإ نكل «مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هب دارملا

 : لاق اذإ هّنأ :رخآ هجو نمو .هجو نم اذه كي دمحمب ّصتخا «تلّسرأ

 ةلالد باب نم وبلا ىلع ظفلا اذه ةلالد َّنِإف «َتَلَسْرَأ يذلا و

 E SDD EG لي هز ناار لاق اذإ امأو «مازتلالا

 E ةقباطملا ةلآلَد نأ

 الد 221001 : هلوق ثيدحلا اذه نم ٌدهاَّشلا

 هر ىلإ ٌهَرمأ ناسنإلا ضيوفت : : لكوتلا إف «َكِيلإ الإ َكْنِماحجْنَم الو أَجلم

 ا دارا ا جو غا ىلإ الإ هللا نم اج بلب ألو اجلال ةأر

 رع هللا الإ هل درم الف اًئيش ٍناسنإلاب هللا دارأ اذإف «هل درم الف اًءوُس موقب

 . هيلإ عوجكلاب - ىلاعتو هناحبس  كّبر ىلإ أجلت نأ الإ : ينعي ؛ لجو

 اذه لوقي نأو «نميألا هبنج ىلع ماني نأ مولا دارأ اذإ ناسنإلل يغبنيف

 ا :قفوملا او لاد خا لهجن او نركذلا

  okعل #



 ] لكوتلاو نيقيلا باب

 نب نامثع ِنِب ِهساِدْبَع ُهْنَع ُهللا ّيِضَر قيّدّصلا ٍرْكَب ْيِبَأ ْنَع :ُنماَتلا - ١

 بلاغ نب ّيَّوُل نب بعك ِنب َةَرُم نب ميت نب ٍدْعَس ِنب ٍبْعَك نب َرَمُع نب ٍرِماَع
 ْهُهْنَع هللا ّيِضَر ُةَباَحَص ُهُمَأَو ُهْوّيَأَو َوُهَو  ُهْنَع هللا يضر ّيميَّتلا ّيشرقلا

 انسوؤر ىلع مهو راغلا يف ُنْحْنَو َنْيَكِرْشُملا ماَدقأ ىلإ ثر :لاق -

 كَ ام» :َلاَقف ی وی ا وراس وعرب :ُتْلُقَف

 .هيلع قفتم 2"”ءامُهُتِلاَت هللا ِنْيَنْكاِب ٍرُكَباَبَأ اي

 دحأ له «كّنظ ام : يأ ' !اًمهثلاث هللا يتلا رکبابآ اي َكّتظ اَم» : هلوق

 ؟ءوسب امهلاني وأ امهيلع ردقي

 كلذو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم لَ يبنلا ٌرجاه امنيح تناك ةّصقلا هذهو

 فاخو .هوعبتو .َسانلا اعدو .ةوعدلاب رهج امل ایک هللا لوسر نأ

 نذأف .لعفلابو لوقلاب هوذآو .هوقياضو ‹هتوعد دض اوماقو .نوكرشملا

 سأر اج عبو تيس وس ساحل

 هانم هبَحصي ملو ةنيدملا ىلإ ةكم ْنِم ّرجاه «هثعبم نم ةنس ةرشع ثالث

 ركيوبأ ةيحصو هللا رمأب رجاهف .مداخلاو «ليلّدلاو .هنع هللا يضر ركبوبأ

 . هنع هللا يضر

 را ؛ةّكم نم هجورخب نوكرشملا عمس الو

 لوفي ذإ راملا ف امُهْدِإ نشأ فات :هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)
 لئاضف نم باب ؛ةباحصلا لئاضف باتك ءملسمو :(1577)مقر «.. . ءهبجحتصإ

 .(۲۳۸۱)مقر «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ
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 يف نيلجّرلا نوبلطي سانلا راصو «ريعب ةئام ركب يبأب ءاج نملو «ريعب
 ىلع اوفقو ىتح «ناكم لك يفو «تاراغملا يفو ةيدوألا يفو «لابجلا

 ثالث هيف ايفتخا يذلا روث راغ وهو ؛ركبوبأو هيي يبنلا هيف يذلا راغلا

 هللا لوسر اي : هنع هللا يضر ركبوبأ لاقف «بلطلا امهنع دربي ىتح ؛لايل

 َكتَظ اَم» :لاقف ءهتحت راغلا يف اننأل ؛انّرّصبأل هيمدق ىلإ مهدحأ رظن ول
 الا تإ ذرا : a عيبا و رينا

 هللا نيتناب َكظ ام» :لاق : يأ ءامهالك نيرمألا لاق ٌنوكيف 4٠[. :ةبوتلا]

 ا (اًمُهْشلاَ

 ا ا ينعي «امهثلاث هللا نينثاب كنظام : هلوقف

 ؟كلذ ريغ وأ

 ESS 0 ردة راو
 ذم كاثلا تي هللا يم # :َلذأ نمل زم الو ٌرَعأ نمل ٌلِذم الو نم
 اديب ماسک نم لْذَتَو 4 کک ڈرا اک كم كلل عقر ككل کا

 .[؟1 :نارمع لآ] دف ءىس لع َلَع کا سلا

 هلأو «هبر ىلع ةا يبنلا لّكوت لامك ىلع ٌريلد :ةّصقلا هذه يفو -

  ثيدحلا اذه عضو نم دهاشلا وه اذهو «هرمأ هيلإ ضوفمو «هيلع دمتعم

 0 . لكوتلاو نيقيلا باب يف
 يف دجوي امف «ةحيحص ٌريغ توبكنعلا ح جسن َةَّصق َّنأ ىلع ليلد هيفو

 هيف تبن هّنأو ءراغلا باب ىلع ْتَحَسَن توبكنعلا نأ ؛ خيراوتلا ضعب

 راغلا ىلإ اوءاج امل نيكرشملا نأو «ةمامح اهنصغ ىلع ناك هنأو «ةرجش

 سم



 هلو Pp ىلع اعلا اين ادم يا يركع
 عم يذلا َّنأل ؛هل ةّحص ال اذه لك «هباب ىلع تتسع دق توبكنعلا

 نوكت  ةيّسح اًرومأ تسيل ركب يبأ هبحاصو ةي يبنلا ةيؤر نم نيكرشملا

 بجح « لجو رع هللا تايآ نم ةيآو ةر وا یه لسا هوو امهل

 يبأ هبحاصو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيؤر نع نيكرشملا راصبأ هلل

 ‹تجسن يتلا توبكنعلا لثم ؛ ةيسح رومأ ناك ول امأ «هنع هللا يضر ركب

 ّنكل «هريغ نع اهب يفتخي لک «ةيسح رومأ اهلكف «ةرجشلاو «ةمامحلاو

 اذه يف خيراتلا بتك يف ُركذي ام نأ لصاحلاف لجو رع هللا تايآ نم ةيآ رمألا

 نيكرشملا َنّيْغَأ ىمعأ_ىلاعت هللا َّنأ هيف ٌكشال يذلا ٌيحلا لب ؛هل ةحصال
 . قفوملا هللاو . راغلا يف_هنع هللا يضر_هبحاصو ةي يبنلا ةيؤر نع

 ظ 0 د 0

 َةَيَمُأ ْيبأ تب دنه اًهُمْساَو ءَةَمَلَس مَا َنْيِنِمْؤُملا ّمُأ ْنَع :ٌعساَّتلا - 5

 :لاق ِهِتْيَب ْنِم ّجَرَخ اَذِإ ناك لك ّيبْنلا نَا اًهْنَع هللا يضر ,ةّيِموُرْخَملا ةفْيَذُح

 وأ لزأ وأ ,لضأ ؤا لضأ نأ كب دع يّنِ هللا ءهللا ىلَع تلك َوَت ءهللا مسي»

 ُهاَوَر ٌْحْيِجَص ٌتْيِدَح “يلع َلَهْجُي وأ َنَهْجَأ ؤا ءمّلَظَأ ؤا َمِلظَأ وآ َلَزأ

 )١( «هتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب «بدألا باتك ءدوادوبأ هجرخأ رقم)٥٠۹٤(ء

 باب «ءاعدلا باتك «هجام نباو «(۲۷٤۳)مقر «هنم باب «تاوعدلا باتك «يذمرتلاو

 ةذاعتسالا باب «ةذاعتسالا باتك «يئاسنلاو «(٤۳۸۸)مقر «هتيب نم جرخ اذإ هب وعدي ام

 لاق 2057575 2718 27057/5) دنسملا يف دمحأ مامإلاو ء(۸1٤٥)مقر «لالضلا نم

 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححصو . حيحص نسح :يذمرتلا رقم)٤۷٠۸(.
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 نَسَح ُتْيِدَح :يِذِمْرَّتلا لاق .ٍةَحْيِحَص َدْيِناَساب اَمُهْرْيَغَو ّيِذِمْرَتلاَو ءَدْوادوُبَأ
 .َدٌواَد يبا ظفل اَذَهَو ٌحْيِجَص

 ْنَم» :ِلَي شا ُلْؤُسَر لأق :لأق ُهنَع هللا ّيِضَر سنآ ْنَع :نشاّعلا - ۳
 لَو َلْوَح لَو ءا ىَلَع ٌتلكَوت هللا مس : ِهِتْيَب ْنِم َجَرْخ اإ ينعي - َنأق

 '''«ٌناطيشلا هْنَع ىّحْنتو َتْيقْوَو َتْيِفَكو َتْيِدُه :ُهَل ُلأَقُي شاب الإ َةّوُق

 سَ ٌتئِدَح :ُيِذِمْرَّدلا َلاَقَو .مُهُرْيَغَو يِئاَسْنلاَو ءُيِذِمْوّتلاَو دٌواَدوُبَأ اور

 ذق ٍلُجَرِب َكَل فيك :َرْخآ ٍناَطْئَشِل  َناَطْيَشلا ْينْعَي  :ُلْوُقَيف» :َدْواَدوُبَأ دا

 .«؟َيِقُوَو َيِفَكَو يِدُه

 حرشلا
 اذه يف َّنإف «هللا ىلَع ثلک وت : هللا مسايا : هلوق ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 يذلا ؛ركّذلا اذه لوقي نأ ؛ هتيب نم جّرخ اذإ هل يغبني ناسنإلا نأ ىلع ًاليلد

 ةضْرَع وهف هتيب نم جرخ اذإ ّناسنإلا َّنأل ؛ هب ماصتعالاو هللا ىلع لولا هنم

 هبشأ ام وأ ةّيح وأ برقع نم ؛ُناويح هيلع يدتعي وأ «ءيش هبيصي نل

 هلا ىلع لكوتلا نأ انل نس و «هللا ىلع تلك وت هللا مسب» :لوقيف كلذ

 . نظلا نسحو هب ةقثلا عم هيلع دامتعالاو

 . يسفن يف لضأ : يأ «لضأ نأ كب ُدوعأ ينإ مهّللا» 00

 .(0040)موقر ءهتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب «بدألا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(
 2((175١)مكر «هتيب نم جرخ اذإ لوقي ام ءاج ام باب ؛تاوعدلا باتك «يذمرتلاو

 , عماجلا حيحص يف امك ينابلألا “ هخگضو . بیرغ حصا نج : يذمرتلا لاقو

 .(1۹٤1)مقر



 وأم ال رهو :للزلا نم « لزا وأ . دحأ ئنلضي : يأ «لّصا وأد

 ظ ٠ .ينم ردصي أطخلا لعفل لصوتي ٌّدحأ : يأ «لرأ
 E ينُمِلْظَي «ملظأ وأ . يريغ ملظا يأ ) ملظأ وأ

 يلع يدتَْيو ٌدحأ ىلع ةفسي (َّىَلَع لهجي وأ» م « لهجا وأ»

 . دحأ

 نم هن الل دهب Ga ركلا انو
 . قفوملا هللاو هب ماصتعالاو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ءوجللا

RN # ا 
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 ةماقتسالا بابسك

 َّنِإ : ىلاعت لاقو ء[۱۱۲ :دوه] 4َتَرِمُأ انگ َمِقََسَأَف » : ىلاعت هللا لاق

 ۴ اتت لآ ڪڪ يک لا مهل ت ومت مشک ا بر واک سيل
 ویلا ىف كراون © توو رشنك لآ تفي اور ارت
 23 وع اماه یف کلو 4 ذأ یه صحن اماه کک و ةرخللا ٍفَواَّدلَ

 هل رولا تیل ) : ىلاعت لاقو «[۲۰-۳۲ :تلصف] 4 ميّت ومعنا
 ايف نرل ةَ ب بعصا َكِيلْوأ 9ل تونر مه اک رھ وح ال ومس ا

 ١4[. 21 :فاقحألا] نولمعي اونا امب ارج

 حرشلا
 - ىلاعتو هناحبس - هللا ةعيرش ىلع ناسنإلا تبْثَي نأ يه :ةماقتسالا

 .  لجو رع هلل صالخإلا اهمّدقتيو « هللا َرمأ امك

 َمقَتَسأَم ا :ىلاعت هللا لوق ركذف ءاذه يف تايآ ةّدع فلؤملا َرَكَذ م
 هل نوكي لكي لوسّرلل هجوما باطخلاو ةي ّيبنلل انه باطخلا ت 40

 مقي مل اذإ امأو «هب ٌصتخي هّنإف ؛هب ٌصاخ هنأ ىلع ليلد ماق اذإ الإ «هتمألو

 ظ . ةمأللو هل هنإف ؛هب صاح هنأ ىلع ليلّدلا

 © ذم کل نتا » : ىلاعت هلوق هب صاح هلآ ىلع ليلدلا لد اممف

 ٌصاخ اذه لاف ؛[" - ١ :حرشلا] € كرل َضقنَ یا © َكَرْرو كلن اَنْعَصضَوَو

 . يئ يبّثلاب
 « ميظملا تاءرشلاو اتمْلا َّنَم اعَبس َكَتئاَ دقو :هلوق لفمو



 ظ ةماقتسالا باب

 ظ . لكَ لوسرلاب ٌصاخ اًضيأ اذه ء[۸۷ : رجحلا]

 5 ةيصوصخلل باطخلا نأ ىلع ليلا مشي مل اذإ امأو
 لک «هتمألو هل اًماع 4تر أ اک َجَف ساف # : هلوق نوكي ةدعاقلا هذه ىلعو

 الو هيف ديزي الو هللا نيد يف لد الف ءرمأ امك ميقتسي نأ هيلع بجي دحاو

 خرق حياتي نكح میک ىرخأ ةيأ يف لاق اذهلو ؛ صقني

 ظ ٠١[. :ىروشلا]

 4 . . . اوما َمُث هَ اسر ْاوْلاَك ترلان : ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا

 .[۳۳- ۳۰ :تلصف]

 هل صلخن ٌنحنف ءانرومأ ُدّيدمو انكلامو انقلاخ : : يأ 4 هَل شر

  EFEهللا ةعيرشب اوماقف «هللا انّير مهلوق ىلع : يأ ؛ كلذ ىلع «اوُمدَعَتَس .

 # اومَمَسسأ مث هلأ اسير اولا # : نيفصولا نيذهب اوفصتا نيذلا ءالؤه

 4 ار اکو اوفا الأ 000
 اميس الو «فوخم نطوم لك يف هللا رمأب مهيلع لزنتت ةكئالملا نأ : ينعي

 اميف :اوفاخت ال او ور الو اوفا الأ :مهل ا

 أوريو ٠ :مكرومأ نم ىّضم ام ىلع اونزحت الو «مكروُمأ نم نولبقتست

 نأ كف لو امب رابخإلا يه ىرشبلاو ( تودو دك ىلا لاب

 .مهنم مكايإو ينلعجي نأ هللا لأسأ «ةنجلا لهأ نم نوكي نأ هوُسي َناسنإلا

 ماقتساو هللا يّبر لاق نم لك نال 4 تود رشک يتلا ةا ومار
 يف كوالا نح : اًضيأ مهل نولوقيو «ةنجلا لهأ نم هّنإف ؛ هللا نيد ىلع

 مث هللا ابر اولاق نيذلل ءايلوأ ةكئالملاف © َوَرْحآْلا ينو ايدل َوْيَحَلا
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 يف كلذكو «مهنيعتو مهدعاستو مهددست ءاينّذلا ةايحلا يف اوماقتسا
 ىِلأ مكموب اًذنَه 8 باسحلاو ثعبلا موي ةكئالملا مهاقلتت ةرخآلا

 رے مو رع

 .ةدشلاو فوّخلا ماقم يف ريخلاب مهورشبيف (تبودعوت رئنكح

 ام ایف ْمُكَلَو مک سنا یھت ام ایف ْمُكَلَو» : لجو رع هللا لاق
 ميعن يف كلذو «مكسفنأ يهتشت : ام ةرخآلا يف : يأ «اهيف مكل» كوع

 ٠ .ٌنيغَألا للتو سفنألا هيهتشت ام اهيف ةنجلا َّنأل ؛ةنجلا
 وهاس ام مه ا : كلذ قوف مهل لب «نوبلطت : يأ «َنوُعَّنَساَماَهِيِف كلو »

 . هنوّنمتيو هنوبلطيو هنوعدي ام ىلع ةدايز مهل «[0 : ق] 4ُديِزَماَْيَدَلَو اي
 ہک رر

 روفغ نم ةفايضو مهل زن ةنجلا َّنأ : ينعي © ريحت ٍرومَع نم الر »

 ظ ْ . ميحر

 اذه ‹مهتاجرد مهل عفر «مهب *مّيحَر# مهتاكّيس مهل رفغ «روفغإ

 . نوميقتسي مث هللا انبر نولوقي نيذلا ًءازج

 ناسنإلا نوكي نأب « هللا نيد ىلع ةماقتسالا ةيمهأ ىلع ليلد اذه يفو

 وأ هللا نيد يف الغ نم اّمأف «ريغيالو «لّدبي الو ءصقني الو «ٌديزي ال اتباث

 لجو رع هللا ةعيرش ىلع اًميقتسم نكي مل هنإف لّدب وأ «هنع امج
 ناسنإلا ّنوكي ىتح ؛ءيش لك يف لادتعالا نم اهل َدُبال ةماقتسالاو

 ظ . لجو رع هللا ةعيرش ىلع اًميقتسم



 اا 223 -----
eرو  

 اًدَحَأ E دنس فتا 0 رؤس ام :ُتنُق :َلاَق هلع

 .مِلْسمُم هاَوَر ''”«مقّتسا م د شاب ْتْنَمآ :لق» :لاق ؟َكَرْيَغ ظ

 حرشلا
 يل لق :يأ َكَرْيَع اَدَحأ ُهنَع لأ ال ًالْوَق مآلسإلا يف ئل لق : هلوق

 ىلإ جاتحي الو ءاّمساحو ًالصف ٌنوكيف ؛كريغ اًدحأ هنع لأسأ ال ًالوق
 .؟مقتسا مثول تنمآ : لقا : يو يبنلا هل لاقف «دحأ لاؤس

 لوقلا درجم كلذب دارملا سيل «ثْدمآ : لقا : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف

 . نينمؤمب مهامو «رخآلا مويلابو هللاب خنمآ : رقي یتا نق ناسللاب

 . اًضيأ ناسللاو بلقلا لوق كلذب دارملا كلو

 اداقتعا هدقتعيو ‹هبلق ىف كلذ رقي نأ دعب «هناسلب ناسنإلا لوقي نأ : يأ

 دال «ناسّنلاب ناميإلا الو «بلقلاب ناميإلا يفكيال هّنأل .هيف كش ال امزاج
 لوقي  مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك اذهلو «ناسّنلاو بلقلاب ناميإلا نم
 هللا الإ لإ آل اوُلوُق سلا اب اَي» :لوقي - مالسإلا ىلإ ساّنلا وعدي وهو
 . بلقلاب لوقلا نم دبال هلأ امك . مكتنسلأب : يأ «اوُلْوُق» :َلاَقَف «اوحلقت

 :هتيبوُبريو «ٌلجو رع هللا دوجوب ناميإلا لمشي «هللاب ُتَْمآ» : هلوقو
 نم يتأي ام ٌلُكو «هرابخأبو «هماکحأبو «هتافصو هئامسأبو «هتيهولأبو

 .(۳۸)مقر «مالسإلا فاصوأ عماج باب «ناميإلا باتك ؛ملسم هجرخأ )١(

 كردتسملا يف مكاحلاو ء(١/۷1) يقهيبلاو ء(۹١٠)مقر «ةميزخ نبا هجرخأ (۲)

 . حيحص : يبهذلا لاقو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو )1۲/۲(
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 دحت الو هللا نيد ىلع مقتساف كلذب تنمآ اذإف هب نمؤت لجو رع هلّبق

 ( .دزت الو رصقت ال ءالامش الو اًئيمي ال هنع

 اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع مقتساو «نيدلا ىلع مقتساف

 مقتساو ءاي هلوسرل ةعباتملاو «لجو رع هلل صالخإلاب كلذو ؛ هللا لوسر

 . هللا ةعيرش عيمج ىلعو «جحلاو مايصلاو «ةاكزلا ىلعو «ةالّصلا ىلع

 دعب الإ نوكت ال ةماقتسالا نأ ىلع ٌليلد مث للاب ُتْنَمآ ْلُك» هلو

 اهلوبقو اهتحص طرش ْنم : يأ ؛ةحلاصلا لامعألا طرش نم َّنأو «ناميإلا

 «يغبني ام ىلع هرهاظب لمع ناسنإلا َّنأ ولف «ناميإلا ىلع ًةينبم نوكت نأ

 ؛بيذكتو راكنإ يف وأ «بارطضا يف وأ «ّكش يفو بارخ هنطاب ّنكلو

 طورش ْنِم َّنأ ىلع هللا مهمحر  ءاملعلا قفتا اذهلو ؛هٌعفني ال كلذ إف

 ااف م : يأ ؟هللاب اًنمْوُم ناسنإلا نوكي نأ ؛اهلوبقو ةدابعلا ةَّحِص

 ْ . ىلاعتو كرابت هلبق نم ءاج ام عيمجبو

 رعشي نأ - لمعب ماق اذإ ناسنإلل يغبني هنأ : ثيدحلا اذه نم دافتسُيو

 ىلع ميقتسي ال هال هللا يف هب موقي , لاو هاب هب موقي هاو «هلل هب ماق هلا

 . لجو رع هللاب ناميإلا دعب الإ هللا نيد

 يأ ؛هللا يفو ءائيعتسم يأ ؛هللابو ءاّصلخُم يآ ؛ هلل هب موقي هلأب رع

 د كاا لاهو راد ف نيب ا هذه. هع ل ا

 هلل مايق : : لوألاف 4 ميما طرأ انيهأ © ) ثىس َكاّيِإَو

 نإ ل اذهلو ؛هعرش ىف أ ؛هيف مايق :ثلاثلاو «هب مايق :يناثلاو

 لجو َّزع هللا عرش وه  ةميركلا ةيألا يف  ميقتسملا طارّصلاب دارملا



 ةماقتسالا باب

 . قفوملا هللاو . هيلإ لصوملا

 اوُبِراَق» :ِكَك شا لْوُسَر لاق :لاق ُهَنَع هللا يضر ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو - 5
TT؟شا َلْوُسَر اَي َتْنَآ لَو :اؤُلأَق «هِلَمَعِب ْمُكْنم ٌدَحأ َوُجْنَي ْنَل هئا  

 .ملْسُم ُهاَوَر '”«ٍلّضفَو هلم ٍةَمْخَرِب هللا يِنَدَمَعَتَي ْنأ لإ انآ آلو» :لاق

 ةماقتسالا :«ٌكادّسلا»و .ريصقت الو هيف ولع ال يذلا ُدّصقلا «ةبراقُملا»َو

 ظ .يِنَرّدْسَيَو يِنَسِبْلُي «ِيِندّمْعَتَي»مو ءةباصإلاو

 ْنِم يِهَو :اوُناَق ؛ىَلاَعَت هللا ٍةَعاَط ُمْوُرَل :ةَماَقِتسالا ىّنْعَم :ًاَمْعلا َناَ
 .ٌقْئِفْوَّتلا هللابَو ءِروُمألا ُماَظِ ّيِهَو ءملكلا ِعِماَوَج

 حرشلا

 وهو. عاق لا سج لغ ةفاقعيسالا نأ لع لذ فيدحلا اذه

 نأ ىلع اوصرحاو «هب مترمأ ام اوبراق : يأ «اوُدَّدَسَو اوبراق» ةي يبنلا لوق

 . عاطتسُملا ردقب هنم اوبّرقت

 نأ ىلع اوصرخا : يأ ؛ ةباصإلا ىلع اود دس قا (اوُدَّدَس١ :هلوقو

 غلب امهم ناسنإلا َّنأل كلذو ؛ عاطتْسُملا ردقب قحلل ٌةبيصُم مكلامعأ نوكت

 هنأ يي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك «ءىطخي نأ بال هنإف ؛ ىوقتلا نم

 ةالّصلا هيلع لاقو ««نوباًوتلا َنْيئاَطَحلا ُدْيَحَو ْءاّطَخ مَدآ ىب لك» : لاق

 هللا ةمحرب لب هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب «ةمايقلا ةفص باتك «ملسم هجرخأ (1)
 ( .(۲۸۱۱)مقر «ىلاعت

 باب ءدهزلا باتك «هجام نباو «(۹۹٤۲)مقر «ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲)
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 01 ندد

 هللا َنْوُرفْغتسَيَ نبذ موب َءاَجلَو مكب هللا َبَهَذل اوُبِنَذُت مل ول» : مالّسلاو
 ظ 1 . ھل رفعي

 . عيطتسي ام ردقب ددسُيو براقُي نأٌرومأم ٌناسنإلاف

 هلع منم دَحأَوُجْنَي نل هنأ اوُملغاوا نيس

 رع هلل بجي ام غلبي ال لمعلا َّنأل َكلذو . هلمعب اَلا نم وجني نل : : يأ
 ادم کو ‹قوقحلا نم هدابع ىلع هل بجي امو كلا رماح جو

 . هل ٌرفغيف هتمحرب دبعلا- یلاعتو هناحبس
 ًالَو» : لاق! ؟َتن نأ الو :هل اولاق (هلَمَعب مکنم ٌدَح ُدَحَأ وحتي “رل» لاق اًملف

 هللا يندمغتي نأ الإ هلمعب وجني نل مالسلاو داملا هيلع غلا تح «انأ

 . ؟هنم ةمحرب

aS 
 هل رفغ ناب هيلع َّنَم هللا نأ ال ول «مالسلاو ةالّصلا هيلع ٌئيبنلا ىتح ءهلّمعب

 ظ . هلمع هاجُنأ ام «رخأت امو هنم مدقت ام هبنذ

 لمعلا نأ ىلع ٌلدت ةنّسلاو باتكلا نم صوّصُت كانه : لئاق لاق نف

 هيج يح #9 ىلاعت هلوق لثم ؛ ةنجلا لخدُيوٍراَنلا نم يجني حلاّصلا

 نسخا مهرج كر 4 اجد يح نيت نير وشر نأ ذأ ركن

 قيس ثيدحلا نيرا يجيك 4V] : لحنلا] نامي اوا

 ا يايرا لاق .(۱۹۸/۳) دنسملا يف دمحأو «(۱٥۲٤)مقر «ةبوتلا کو

 .(0١50)مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ..(۹٤۲۷)مقر «ةبوتلاو رافغتسالاب بونذلا طوقس باب «ةبوتلا باتك «ملسم هجرخأ )١(



 ش . ةماقتسالا باب
 ا كو س جملا س س ل م تبي

aD 

 ناسنإلا لوخد َيفنملا نأب امهنيب عمجُي : لاقي نأ :كلذ نع باوجلاو
 . اضوع سيلو ببس لمعلا ٌنأ وهف : تَبثملا امأ « ةلباقملا يف لمعلاب ةنجلا

 ا الا نفاخ لولا لوعدل تتقدلا» كش ال - لمعلاف

 هللا لضف ْنكلو «ةنجلا ناسنإلا هب لخدي يذلا هدحو سيلو «ضوعلا وه
 ىلإ ٌناسنإلا نالصوي ناذللا امهو «ةنجلا لوخد يف ببّسلا امه هتمحرو

o 

 امهم «هلمعب بجعي ال ناسنإلا َّنأ :دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو
 قحل ةبسنلاب ليلق َكّلمعف ٠ كام ال ةحلاصلا لامعألا نم كلنغ
 . كيلع هللا

 هللا ركذ نم رثكُي نأ ناسنإلا ىلع يغبني هنأ :دئاوفلا نم اًضيأ هيفو

 : امئاد لقو ‹«كلذ نم رثكأف .هتمحرب هللا هدّمغتي نأب لاؤّسلا نمو .امئاد

 ةاضرم ىلإ كلصوي نل كلمَع َّنأل (لضفو كنم ةمحرب يندمغت مهّللا»
 . لجو رع هللا ةمحرب الإ ؛ هللا

 اذهلو ؛ملعلا ىلع - مهنع هللا يضر ةباحّصلا صرح ىلع ليلد هيفو

 ل مومعلا اذه له ؛اولصفتسا لمَ مكنيحا حا وجني نل» :لاق امل
 .هل لماش هنأ لَك مهل نّيبف ؟ال مآ

 4 . ةي يبنلا عم مهنع هللا يضر  ةباحصلا لاوحأ ربدت نمو

 _روُمَأ يف هيلإ نوجاتحي تيش نوكرتي ال مهنأو «ملعلا ىلع سانلا صرخ
 قفوملا هللاو . هنع اولأسو هوردتبا الإ مهايندو مهنيد

3 3 %4 
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 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع يف رُكفتلا باب:
  امهرومأ رئاسو ةرخالا لاوهأو ايندلا ءانفو

 ةماقتسالا ىلع اهلمحو اهبيذهتو سفنلا ريصفتو
 مث درو قضم ولی وموت نأ و وپ مك اإ : ىلاعت هللا لاق

 ٍضرْأْلاَو ِتوْمَسلَ قلك ف ل :  ىلاعت لاقو :[4+ :اس] 4 أو
 ی سے را ف رس و سا صا <

 ادوعقو امنيق هللا ن ورک دب نا ل بنبلألا يلو تیک رال لیلا فدا

 الطب اده َتَفَلَخ ام ابر ضر او ٍتومّتلأ اح ىف ورڪس ْمهِبْوبُج لَو
 ور ر

 لبو لن ورظني الفأ # : ىلاعت لاقو ١159١(. ۰ :نارمع لآ] # كس 4
 رص صا

 رو © تبين َفِيك لاب َلِإَو ©9 تفز تک اأ لرو © تقل تيك
 لاقو -1١[: ۱۷ :ةيشاغلا] 4 ٌرَكَدَم تأ آَمّنِإ ̂ کف ل تحطس فک ضا

 بابلا يف تايآلاو ٠١[. :دمحم] 4 أوُرظنف ٍضْرأْلا ىف اور لأ # # : ىلاعت

 . ةريثك

 . (هّسفن ناد ْنَم نسّيَكلا» : قباّسلا ثيدحلا ثيداحألا نمو

 ا
 ىلإ هيف لصي ىتح «رمألا يف هركف لمعي ناسنإلا َّنأ وه : ركل

 اَمِل «هباتك يف هيلع ٌثحو  ركفتلاب يأ هب  ىلاعت - هللا رمأ دقو «ةجيتن

 .نيقيلاو ناميإلاو ةيلاعلا بلاطَملا نم هب ناسنإلا هيلإ لصوتي

 سانلل دمحم اي لق € ٍةَدِحِوب مُكَظِعأ اإ لف > :ىلاعت هللا لاق

 «طقف ةدحاوب الإ ةظعوم مكل مَّدقأ ام : يأ ؛ةدحاوبألإ ْمَكْظِعأ ام : اًعيمج



 اموت نأ ١ : يهو بوهران وو ‹«بولطملا متكرد اهب متمق اذإ

O 

 ىلع لجو رع هللا ةعاطب نوموقتف «هل نيصلخم : يأ 4 هب اوموتتل
 ظ كلذ متلعف اذإف ءاورّكفتت كلذ دعب مث «هل نيصلخم «هب متْرِمُأ يذلا هجولا

 . ةَظِعْوَم ٌيَأو ؛ ةظعوم هذهف

190 700 
 ءرّصق لهو «بولطملا هُجّولا ىلع هب ماق له : لمعلا اذه يف لعف اذام
 ءسْفّنلا ِءاكزو «بلقلا ةراهط نم لمعلا اذه نم هل لّصح اذامو دار لهو

 . كلذ ريغو

 «موي لك اهلعفي تاَداَع اهنأكو ةحلاّصلا هلامعأ يدوي يذلاك نكي ال
 عو كلف لغ ت ا دامو واحلا هذه رم كل انصح ادام رك لن

 ًاوئيعَتساَو ¥ :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءةالّصلاب ًالثم اذهل برضتلو

 هنت ةؤلكّصلا سر ةزككصلا رار : لاقو «[4 :ةرقبلا] 4ٌوْوَكَصلَأَو رباب

 اند انيَّلص اذإ نحن له ءرّكفنلف :[40 :توبكتعلا] € رگنمْلاو اتقا نع
 ؟انل ةَئيعُم ةالّصلا نوكت ىتح ةحلاّصلا لامعألا ىلع اطاشنو ةوقو ٌةقاط

 رابتعاب اردانو «هسفن ناسنإلا رابتعاب اًردان الإ نوكي ال اذه نأ عقاولا

 ىلع كل ةنيعُم تراص له «ةالصلا نم كل ثدح اذام رظناف «سانلا دارفأ

 . اهريغ ىلعو «بئاصملا ىلعو «ىلاعت هللا ةعاط

 ىلإ َعْرَف رم َُبْرَح اذ ناك هنأ مالّسلاو ةالّصلا هيلع يبا نع ُركْذُي امك



 کس نيحلاصلا ضاير حرش

 .ةالصلا ىلإ عزف هكغأو هّمهأ اذإ : ْيَأ .«ةالّصلا

 نع نھن ةؤلكّصلا ترإ ! ةزككّصلا مقار : ىلاعت هللا 3 كلذك

 اذإ تنأ له «كتالص يف رظناف «[45 :توبكنملا] € ركشلاو ءاسحفلا
 ةهاركو ءركنملا ةهاركو «ءاشحفلل ًةهارك كسفن يف تدجو تيلص

 ؟اذه يف كديفت ال ةالّصلا نأ وأ ‹يصاعملا

 تنكو «ةحلاّصلا لامعألا هذه جئاتن َتفَرَع ؛رومألا هذه تفرع اذإ

 . ايڪ يبا هب كَظَعَو امب اًظّتُم
 ؛ ةيوكّرلا لاومألا يف ُبجاولا لاملا :يهو «ةاكزلا يف رخآ لاثمو

 لاق دقو ءاهدئاوف هللا نيب دقو ءاهب هللا رمأ يتلا تاهجلا يف ُناسنإلا هفرصي

 ء[١٠٠ :ةبوتلا] ابي مکر مشر لص كص مي ومآ نع دخل : ا هلوسرل هلل

 له «ةليذّرلا قالخألا نم ةاكزلا هذه ٌكَترَهْط له رظناف ةاكزلا َتْيَدَأ اذإف

 كات كت له كالا تكر لهو« بؤتذلا نم ك رهط
 هللا لأسن  ٌهِراَك وهو هيدي مرغ اهنأكو ةاكّرلا يدوي سانلا نم ڙيثک

 اذه ىلعو .هّسفن 5 اهنأب الو «هرّهطت اهنأب رعشي ال وهو اهيدؤي  ةيفاعلا

 . لصح اذام ركفت من هلل مق «لامعألا ةيقب

 اأ e ؛اهب ناسنإلا ظَعَتا اذإ ةميظع ةظعوم هذهف -

 .لاوحألاو لامعألا انل َحلصُي نأ هللا لاس

 ِيَلَح يف نإ # : ىلاعت هللا لوق - ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ مث
 ےس

 )١18١(. ص هجيرخت مدقت 60



 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع ىف ركفتلا باب
CD 

 و یل الآ یل وڈ تبدل راتاو را فلن ضال تول
 011 ۱۹۰ :اارمعالال €... ويوم لعوامل

 املك اهؤرقي يب يبنلا ناك يتلا رشّعلا تايآلا لوأ يه ُةيآلا هذه

 0 ٠ . إيلا ةالص نم ظقيتسا

 ىلإ ةيآلا | هذه نم أرقي نأ ليلا ةالص نم ظقيتسا اذإ ناسنإلل يغبنيف

 . (نارمع لآ ةروس نم ةريخألا رشعلا) : نارمع لآ ةروس رخآ

 ُثيح نم امهقلخ يف ينعي 4 ٍضرَألاَو ٍتاوَمَسلا ِقْلَم ف نإ : هلوف
 قلخلا اذه يف .امهيف هللا عَدْوَأ امم كلذ ُريغو «ةمظعلاو ءربكلاو ءٌمِجَحلا

 اذكو « هللا تايآ نم ةيآ سمّشلا يفو « هللا تايآ نم يآ موجُنلا يفف «تايآ

 ام لك يفو «راهنألاو راحبلاو راجشألا اذكو «هللا تايآ نم تايآ ءرمقلا

 هتينادحو لامك ىلع لذت «ةميظع ٌثايآ ضرألاو تاوامّسلا يف هللا َقلَح
 ؛ هتمكح لامك ىلعو ؛هتّمْحَر لامك ىلَعو «هتردق لامك ىلعو ءالعو لج

 . 4 ٍضَرَأْلاَو توسل َقْلَخ ف تإ : لجو رع لوقي
 يف هللا هركذ امك عْبَس تاوامشلا أل ؛ ضرألا َدَرفأو ٍتاومّسلا ٌعَمَجو

 يونا بر نم لق ء۲ : : قالطلا] © توس حبس َقَلَح ىِذلأ هَ  تايآ ةّدِع

 AT] : نونمؤملا] © علا شرسعلا برو عبس تسلا

 دارملا َّنأل ةدرْمُم الإ نآرقلا يف اهركذي مل ىلاعت هللا ناف «ضرألا امأ

 ٍفدلِيْخاَو ٍضَرَأْلاَو ٍتْوَمَّسلا ِقْلَس ىف بِ 8 :هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 «نيرفاسملا ةالص باتك .ملسمو ,(5059)مقر 4( بتبلألا لول تمل راتلو ليلا

 .(777)مقر «همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب '
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 نأ ىلإ قالطلا ةروس يف هللا راشأ دقو «نيضرألا عيمجل ُلماَّشلا نجلا اهب
 ظ : قالطلا] 4َنُهلْعِي ٍضْرأْل نو ومس عبس َقَلَح ىلا هَل : لاقف عبس نيضرألا

 ا «مظعلاو ةقلخلا يف نهلثم سيلو «ددعلا يف َنُملم : يآ ء۲

 دقو «ددعلا يف تاوامّسلا لثم نهنكل «ريثكب ضرألا نم ٌجظعأ تاوامّسلا

 ” : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق لثم ؛ اللا ىل رص حئارخماع

 . '70نّيضَرأ عْبَس نم ةمايقلا َمْوَي ءاي “هللا ُهَ ُهَنَوط اًمَْلَظ ضْألا نم ” اًريش عطتقا

 : ةددعتم هوجو نم نوكي 4 ٍراََهَنلَأَو ليلا ِفَكِتْخَاَ 3

 لات لا لاق امك .ءيضُم َراهّنلاو ملْظُم ليلا َّنأ ةّهج نم : ًالوأ

 * صب رانا ياء اًلَعَحَو للا َدياَء وحش نْيتياَ َراَبَلاَو لأ اَنلَعَم »

 ١١[. :ءارسإلا]

 اًنابحأو ءليللا لااا ءرصقلاو لولا 5 امُهفالتخا : اناث

 فَ کيا حلو : ىلاعت هللا لاق امك «نابَواَسَب اًنايحأو «راهّلا لوط

 ةّرم اذه يف اذه لخدُي : يأ ١ : جحلا] لتا قف راكوتلا جلوو راحهَنلأ

 . راهنلاو ليللا فالتخا نم اذه «هنم ذخأيف ةرم اذه يف اذهو «هنم ذخأيف .

 ةرات ءةدورُبلاو ٌرَحلا يف امُهفالتخا راهنلاو ليللا فالتخا نمو : َنلا

 ظ . راح ةراتو ءادرابؤجلا نوكي .

 نَّذلا نوكت ةرات «بْدَجلاو بصخلا ءاضيأ امهفالتخا نمو : اًميار

 )١( «نيضرأ عبس يف ءاج ام باب «قلخلا ءدب باتك ؛ٌُيراخبلا هجرخأ رقم)۳٠۱۹۸(«
 )مقر .اهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك .ملسمو ١151١١(.



 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع ىف ركفتلا باب

 . ءاخرو اًعيِبَرَو ةبصخ نوكت ةراتو «ٌنينسو اطْخَقو اًبدج

 ءملشلاو برحلا ىف امُهفالتخا راهنلاو ليللا فالتخا نمو : اًسماخ
 نوت راتو ها و درک ةزانو السن رک راو ءا نوک ةزان

 ٠٤١[. :نارمع لآ] )سالا باه واد ماسالا كَ 3 : ىلاعت هللا لاق امك

 لجو عج شا تانا نم امنيتف دج و راهلاو ليلا ف اللعتلا لما نمو

 كاا

 هللا ةينادخو ىلع تاحضاو تامالع : يأ 4 تيل » : ىلاعت هلوقو

 . هتايأ نم كلذ ريغو «هتمحرو هملعو هتزعو هتردق لامكو

 عمج بابلألاو «بابلألا باحصأل :يأ 4 بلال يلو : هلوقو
 لقعلا َّنأل كلذو .لوقُعلا باحصأ مُّه :بابلألا اولوأو «لقعلا وهو :ّبْ

 ؛ لقعلا وه ناسنإلا يف ٌلصألاف «بل الب ٌروشُف لقع الب ٌناسنإلاو «ّب
 .روشُ هّنإف لقع الب ٌداسنإ امأو ءال يمس اذهلف

 ظ ؟ءاكّذلا لقعلاب دارملا له ؟لقعلاب دارملا ام نكلو
 ِهِئاَكَذ يف غبات يِكَذ بر ءرخآ ءيش لقعلاو ءيش ءاكّذلا ءال :باوجلا

 ءوس نع هبحاص لقعَي ام وه ةقيقحلا يف لقعلاف «هتافرصت يف نونجم هنكل
 ءاكّذلاب ٍناسنإلا ىلع هللا ّنم اذإف ءاّيكذ نكي مل نإو . لقعلا اذه «فرصتلا

 القاع وأ «لقاعب سيلو اّيكذ ناسنإلا نوكي دقو «ةمعنلا هيلع تمت لقعلاو

 . يكذب سيلو

 : هللا لاق امك «ءالّقع اوسيل مهّنإف  ءايكذأ اوناك نإو  رافكلا عيمج
 ص
 ا

 .[77 :لافنألا] (درقعي ال دل میلا ملأ ا دنع بودل رسن $
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 وُلوُأ مه بابلألا اولوأف ‹ لقاعب سيلف اًئيس اف د فرصتي ناسنإ لك

 يف نورظنيو «ضرألاو تاومّسلا قلخ يف نوركفتي نيذلا لوقُعلا

 مه ءالؤه هَل تايآ يه نم ىلع اهب َنوُلِدَتْسَيو ءاهب نوربتعيو «تايألا

 ركفتت نأ ىلع يخأ اي صرحاف «بابلألا باحصأ مهو «لوقُعلا باحصأ
 يف كلذكو «تايآلا نم امهيف ام رّبدتت نأو «ضرألاو تاومّسلا قلخ ىف

 :ٍلاح ىلإ لاح نم بلقنت فيكو «لاوحألا ريغتت فيكو «يلايللاو مايألا
 . هتايآ نم كلذ لكو « لجو رع هللا ديب كلذ ّلكو

 مق هلأ نو ذي سدا | # بابلألا يلوأ فصو يف «ىلاعت لاق مث

 ؛لاح ّلك يف هللا نوركذي : يأ 141 : :نارمع لآ] € مهِبْونُج َلَعَو ادوعفو

 . مهبونج ىلعو اد وعقو اًمايق

 يذلا وهو «تقو لك يف ٌقلطم عون :ناعون - لجو رع - هللا ُركذو

 مالسإلا عئاّرش نإ : هل لاق ًالجر ةي يبنلا ئَصْوأ ءاّمئاد ناسنإلل عرش

 رکذ ْنِم بطر َكناسل لاري ال» :لاقف . ينصوأف ريبك ينإو ءّىلع ترثك
e 

 لك ىلع هلا ركذي ل مینا ناك اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاقو

 ىلإ وه لب «ددعب دّيقتي ال قلطُم انه هللا ُركِذَف ءنيح لك يف يأ ؛هنايخأ

 هللا

 نباو ء(٠۳۳۷)مقر ءركذلا لضف يف ءاج ام باب «تاوعدلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 ٠ ء٤/۱۸۸) دنسملا يف دمحأو ء(۳۷۹۳)مقر ءركذلا لضف باب «بدألا باتك ءهجام

 ملو داتسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )740/١( كردتسملا يف مكاحلاو «

 . حيحص :يبهذلا لاقو هاجرخي



 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع ىف ركفتلا باب

 ظ . هطاشن بسح ىلع ناسنإلا

 :ريثك وهو «لاوحألا نم لاح يف وأ «ددعب دّيَقُم *كذ : يناثلا ٌعوَنلاو
 راكذأو «مالّسلا دعبو ءدوجّسلاو «عوكرلا يف تاولصلا راكذأ اهنم

 .هنم جورخلاو دجسملل لوخدلا ٌراكذأو «هْنِم جورخلاو «لزنملل لوخّدلا

 اهعرش ةريثك ءايشأو «ةباّذلا ىلع بوكرلا ٌراكذأو ظاقيتسالاو مونلا راكذأو

 . لجو رع هللا ركذ ىلع اَّمِئاد اونوكي نأ لجأ نم ؛هدابعل - لجو رع هللا
 نوركذي اهيلع اوظفاح اذإ مُهَلعجي ام راكذألا نم هداّبعل عرش هللا َّنأ مهملاف
 . مهبونج ىلعو ادعو اًمايف ؟ هللا

 لف اطار ام وقر مترا نيهجو ىلع نوكي اًضيأ ركذلا نأ مَلعاو

 :ناسللاو فلا

 - سانلا ُدثكأو «بلقلا ةلفغ عم ِناسللاب ناك ام وهو : ٌصقان ركذو
 «بلقلا ةلفغ عم ناسللاب هللا ركذ مهدنع-هوفعب ًاعيمج انلماَعُب نأ هللا لأسن

 هعبَب يفو هتراّيَسو هناكد يف ؛الامشو انيمي ٌبهذي هبلقو هللا ”كذي هدجتف

 0 . هئاّرشو

 اًركذ نوكي يذلا وه َماَنلا ركذلا ّنكلو «لاح ّلك ىلع روجأم وه نكل
 «كبلقب هللا ركذتو «كناسلب هللا ٌركذت كنأ ينعي .بلقلابو ناسللاب هلل

 ٌناسنإلا رّكفت اذإ «دّرجملا ركذلا نم دبعلل حفل بلقلاب ركّذلا نوكي اًنايحأف

 لصَح ؛ عيطتسي ام ردقب «ةيعرشلاو ةينوكلا هللا تايآ يف ؟؛هبلقو هسفن يف

 / . ريثك ريخ ىلع
 ر :َنولوقي « ٍضرأْلاَو ِتومَسلَأ يلح ىف َنوُرَكحَفَتيَو » :لاق

 هس ر

 ام ان
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 0 ند

 ؟تقلخ اذامل «ضرألاو تاوامّسلا قلخ يف نوركفتي € لطب ادله َتَفَلَخ ل

 ام ابر # مهتنسلأو مهبولقب نولوقي مث «كلذ هبشأ امو ؟تقلخ فيكو

 ةياغ ضرألاو تاوامسلا قلخل نوكي نأ دبال : يأ € اللب ادم کل

 ضرألاو تاواّمسلا قلخ سيل لجو رع اهيلَع ةبرلا ٌدَمحُي ؛ةدومحم
 ! ماعنألا عتمتت امك نوعتمتيو نوبرشيو نولكأي ساّنلا دجويل تَقلخ ؛ ًالطاب

 . ميظع ضرغل ةقولخم يه لب ءال
 .[01 : تايراذلا] وحيل الإ ىنإلاو نذل ٌتَملَساَمَو # : ىلاعت هللا لاق

 نضر لاو تالا قلك نونظي نيذلاف € الطب اذنه َتَقَلَخ ام ار

 ضزرالاو اسلا اتق امو # : ىلاعتو كرابت هللا لاق هال باحصأ مه ؛ الطاب

 .[۲۷ : ص] € رال َنوأورك نل ری "و اک رل لَكِ دلیک اتار

 فو دحوتل ةقيلخلا ةذه قلخ لاتو هناحبس هلا نأ طظ نم كف

 نط كلَ 9 اورفك نيذلا نم هّنإف - عجْرَمو ةياغ كانه نوكي نأ نودب - 0

 . 4 رال یارک را رر فک نيل

 دبالو ءاوثعبُي نأ دبالو ءاوبساحُي نأ دبالو ءاوتوُمَي نأ دبال ُساَنلاَف

 نأ هللا لأسن ءرانلا ىلإ امإو ةنجلا اَّمِإ ؛امهل ثلاث ال نيراد ىلإ اولوي نأ

 .راّنلا نم انذيعُي نأو «ةنجلا لهأ نم مكاّيإو انلعجي

 تاوامّسلا هذه ّقلخت نأ كل اًهيزنت : يأ 4 َكََدَحْبُس © :هلوقو

 ظ . الطاب ضرألاو

 تافص نم هيلع نونثي امب_ّلجو رع هللا ىلإ نولسوتيف 4ٍراَنلأ ٌباَدَعاَنِقَف
 : نيرمأب نوكت رانلا باذع نم ةياقولاو ءراّلا باذع مهيقي نأ ؛لامكلا



 یلاعت هللا تاقولخم ميظع ىف ركفتلا باب
) 

 سس 0 رر سسس حلا

 تت يه بونذلا نال وتدل نم هللا كمصعتي نأ :لوألا مالا

 .رانلا لوخد

 نأل ؛عالقإلاو ةبوّتلاب تيصع اذإ كيلع هللا نمي نأ :يناثلا رمألا

 لاق «دمحلا هلو حوتفم ةبوّتلا باب ّنكلو 0 نأ دبال رشب ناسنإلا

 هلأ نإ هَل دمحم نو أوطَسَقَت ال هنأ لع وفرت نَا ىِداَبَِي لف # © : هلل

 ا 4 ًعيعحُمتلا هع

 ؛كيلع هللا بات ؛َتْبَو هللا ىلإ تعجر اذإ «يصاعملا نم َتلِمَع امهم

 امِإ ءهقح نم ءاربتسالا نم دبالف ؛ يمدآب قّلعتت ةيصعملا تناك نإ نكلو

 ‹ مظع امهم هرفغي هللا قحف «رفغيال يمدآ قح هلال ؛هنم هلالحتساب وأ هئافوب

 . هللا قح فالخب «ءادأ وأ ءاربإب امإ هنم أربتست نأ َدبال يمدآلا قحو

 نكمتت مل وأ «هفرعت ملو كبحاص كرذت مل َكنأ ضرف ول ءاذه عمو
 كنأ كِتيِن نم هللا ملعو «ءافو كدنع سيلو «ةريثك ْمهاَرَد اهنأل ءاهئافو نم

 . كبحاص يضريو ةمايقلا موي كنع لمحتي هللا نإف ؛ كتبوت يف قداص

 فيك هامل لرد 9 تتيح بيَ ليلا لإ دور لمآ لا ةلزقو

 4 َتَحِلْس تیک ٍضْردْلا للو € 0 تف نك لال ل 4 ٌتعِفَر

 ۲١[. ء۷١ : ةيشاغلا]

NEلا رضا  
 لا ی ااا یو تَقِلْخ فيك لبإلآ لإ # :لوألا

 مكسلاقثأ لیسو : 0 ؛ ريبكلا

 .[۷ : لحنلا] €يشنألآ يشب الإ يغلب اونور يكب َكِإ
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Eقت  

 ُيبْصلا ناك ىتح ؛هدابعل هللا اهلل ؛ ةيوقلا ماسجألا ةريبكلا لبإلا هذه
 اذهلو ءاهوكردي نأ ُسانلا عاطّتْسا ام تتع ول اهنأ عم ءديرُي ام ىلإ اهدوقي

 َنَحبَس 9 اًبكار اهرهظ ىلع ىَوَتْسا اذإ ناسنإلا لوقي نأ عورشَملا نم ناك

 نأ ؛ نيقيطم ا ١۳[« :فرخزلا] 4 نينرفم مل انك امو اذهان رس ىلا

 ينعي نرقملا ىنعمف «هتلكاش ىلعو هلثم ىلع ناك نَم ناسنإلا نيرق

 هللا اهرخس ءّلجو رع هللا اهرَّخس نأ الول اهل نيقيطُم انسل يأ «قيطملا

 نوكيو «هيلع لمحو بكرُي ام اهنم «نولكأي اهنمو مهبوكر اهنمف ؛هدابعل

 نمو «اتويب اهدولج نم نوذختيف :براشمو عفانم اهيف مهلو :اضيأ

 نم كلذ ريغ ىلإ «نيح ىلإ اعاتمو اًناثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ

 . لبإلا هذه اهلمحت ىتلا ةميظعلا تايآلا
 دع هللا اهعفر «ةميظعلا ءامّسلا هذه € تَعفر فك ءامملا للو # : ىناثلا

 رجلا ىتح «قلخلا نم دحأ لاني نأ عيطتسي ال اًرهاب اًميظع اًعفر لجو

 وک ہی سس ی ل يس سا رع ب يس صك ع ل ا لا
 مل دع نآلا عيسي نمف عمّسلل دولقم اه دعقن اك اَنأَو # :نولوقي مهتوق ىلع

 ظ هع اقَقَس املا اَنْلَعَحو # : لجو يع هللا لوقيو ء[۹ :نجلا] © اًدَصَي ااش
 . ["؟ : ءايبنألا] © اظوفحت

 هلا #9 ؟دَمَع ريغب ىلاعت هللا اهعفر فيك «ةميظعلا تاومّسلا هذه يفو

 ىهف «ريثكلا ءىشلا - لجو رع هللا تايآ نم تاومّسلا هذه ىفو



 | ىلاعت هللا تاقولخم ميظع ىش ركفتلا باب

 نم ةميظع تايآ ضرألا نيبو اهنيب اميفو «ميظعلا عفَّرلا اذه تعفر

 كلذ ريغو «بحسلاو «حايرلاو ءرمقلاو «سمشلاو «موجُنلاو ,كالفألا

 . هللا تایآ نم

 ةميظعلا مّصلا لابجلا هذه 4تَبِصْن تيك لاجل للو » :ثلاثلا
 .اهلثم اونوك ام مهاوقب مهلك اوعمتجا قلخلا َّنأ ول «ةريبكلا

 الإ نومدري ال اًئيش اوُمدْرَي نأ اوداَرأ اذإ ةريبكلا تادعُملا دجت نآلا

 . ةديدشلا ةقشملا عم اًريسي ا

 ؟ لجو رع هللا اهّبَّصَت فيك ؛اهيف رفتن نأ بجي مّصلا لابجلا هذه

 - ىلاعتو هناحبس هللا نال ؛ ةميظع ةمكح ىلع لجو رع هللا اهّبَصَن

 يساوَر اهنأ اهنم «ةريبكو ةميظع حلاصم اهبصن يتلا لابجلا هذه يف لعجي
 يف قلَأَو# : ىلاعت هللا لاق امك «بارطضالا نع اهكسمتو ضرألا يسزت |

 اهاّسر هللا َّنأ الولف «برطضت نأ يأ 1٠١ :نامقل] کب دیم نأ مور ضْرْلا

 نكلو «جاومألا ةدش يف ءاملا رهظ ىلع ةنيفّسلاك ةبرطضم تناكل ؛لابجلا هذهب

 : اهله هنيمت الو بوست آل موواق كاش لاعلا ذيب ايلخجمللا

 يقتو «نكامألا ضعب يف ةفصاع ةديدش حاير نم يقت اًضيأ لابجلا هذه

 . ةديدش ةرارح نم اضيأ يقتو «بطقلا ةيحان نم يتأت ةميظع ةدوُرُب نم اضيأ

 :ةيدؤألاو «تابّنلا نم لجو رع هللا تايآ نم ٌديآ اهحوفس يف كلذكو
 . ؟َتبِصن فك لال للو :  لاق اذهلق « ريك ميظع ٌءيش نداعملاو

 اهرّخَّسَو ءاًحطس هللا اهلعجف 4 تحس تک ٍضْأْلا للو » : عبارلا

 نورفتسي ال اذج اا نكت تج للم ًالولذ اهلعجو «دابعلل .
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OD 

 ey ne i E ةيابج ة!ياوإب

 هناحبس هللا رَسَي امب اهحطس ىلع سانلا عفتني ىتح «ةطوسْبَم ةحطسم

 تالا با ا نفل لاهو
 «ةركلا هش اهنا خي أ ؛ ةيورك اضيأ يه ةحطسملا ضرألا هذهو

e oo 
 . يبونجلاو يلامشلا نيبطقلا ةيحان نم

 ىلع  برغملا ىلإ اًهجتم ةرئاط بكر سانلا نم اًدحأ نأ ول كلذلو
 لدي اذهو «ةرئاطلا هنم تعلقأ يذلا ناكملا ىلإ ٌجّرخي ناكل  ميقتسم طخ

 . اًهفَرَطب اًهفرط لصَي ناسنإلا َّنأل ؛ةريدتْسُم اهنأ ىلع

 ول تمحو ارل تذآو © َتّفَمنَأ ءال اإ # : ىلاعت هلوق اذه ىلع ٌلديو
 موي نوكي اذهو | : قاقشنالا] € تلو امف ام تقلأو ا تدم ضال ادو

 ةدوُدْمَم تسيل نآلا اهنأ ىلع لدي © َتَّدُم شرا اَدِإَو 8# : هلوقف «ةمايقلا

 اهيف نيبتي ال اهمرج ربكل اهنأل ؛حطّسلاك اهّنأ ينعي ؛ةحوطْسَم اهنكل
 َلِإ نورظني الفأ 8 : ةعبرألا ءايشألا هذهف «ةركلا يف نوكي يذلا ءانحنالا

Ldكارا  
 نيعو «رصَبلا نيعب اهيف رظّنلاب لجو رع هللا اّشُحَي 4 تحس فيك ٍضْرأْل
 ىه ىتلا ةريصبلا نيميو ّيسحلا كاردإلا وه يذلا رصبلا نيعب ؛ةريصبلا

 000 هللا تايآ نم هيلع لدت ام ىلع اهب ٌلدتسن یتح < .ىلقعلا كاردإلا

 . كلذ ريغو ةمكحو ةمحرَو مْلِعَو

 يالا فلؤملا لمكي ملو © أوُرظنَمف ضرألا ف اور رف أ : هلوقو



 یلاعت هللا تاقولخم ميظع ىف ركفتلا باب

 جوع هللا تحي تايآ ةَّدع ىفف « هللا باتك نم تايآ ةَّدع ىف درو اذه ّنأل
 . مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ؛ ضرألا يف اوريسي نأ ىلإ هدابع

 في وظن ضرالا ف ادريس لَ :iF لاتقلا ةروس يف ىلاعت هلوق اهنمو

 هللا ماف °۱ :دمحم] © الشم أ َنرفَكْللو مك ل و ا

E E 
 وأ .همادقأ ىلع ضرألا فانا لاری 0ا : مدقلاب ريّسلا اَمأ-١

 اذام َرظني ىتح «ءاهريغ وأ «ةرئاط وأ «ةراّبَّس وأ ريعب : نم «ةتلحار ىلع

 ا لاس كلا ا «نيرفاكلل لصح

 نم لق اميف ركفمتلابو لمأتلاب 14 اذهف : بلقلاب ريّسلا اًمأو آ

 . مهرابخأ

 نيلَوألا دا لقن «بتباتک عفنأو .«باتك قّدصأو .باتك حصأو

 ا يلا تا ىلاعت هللا لاق امك «_ّلجو رع هللا باتك .

 11 O نك ألا

 نيك لاو «لسرلل نيدكملا .قيلوألا نابخأ نم ولهم نارقلاو

 . ءالؤهو ءال ؤه ةبقاع هللا نيبو «لسرلل

 نأو «قبس نم ٌرابخأ اهيف يتلا تايألا ارقي نأ ناسنإلل يغبني اذهلو

 كلدكو..نمآلا نم ةريضب ىلع ن کب ج ؟ سیو اهاتعم نع لاس

 یوا تا ا اا ناخأ ا تا ااا
 اهنإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تخص اذإ يهو «ةعفانلا ةريثكلا



 نيحلاصلا ضاير حرش

 . رابخألا نم ٍلوقنم قدصأ
 هلقن امم نوكت نأ بجي نكلو ءنوخرّؤَملا هلقن ام كلذ دعب مث

 اهل سيلو لصأ اهل سيل خيراتلا بتك بلاغ َّنأل ؛رذح ىلع نوخرؤملا

 ءاهنم رذحلا لك رذحلا بجيف «ساّنَلا نيب لقانتت رابخأ يه امنإو .دانسإ

 ريغ يف ةدراولا رابخألا هذه مث «قفرب اهعبتتي نأ ىلع ٌناسنإلا صرحي نأو
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةنّسلاو باتكلا

 هئطخ نايبو هدر بجي اذهف ؛هنالطبب انعرش دهش ام :لوألا مسقلا

 . ةريصب ىلع هنم ساّنلا نوكي ىتح هبذكو
 ةنّسلاو نآرقلا ةداهشب لبقُي اذهف ؛ ةنّسلاو نآرقلا هديأ ام : يناثلا مسقلا

 . ةحّصلاب هل

 َّنأل ؛هيف فّقوتُي اذهف : ةنّسلا الو نآرقلا ُهْدّيؤي مل ام :ثلاثلا مسقلا

 ام ةحص فرعن نأ نكمي ىتح لص دانسإ مهنيبو اننيب سيل َةقباّسلا ممألا
 نكلو ءاهيف رظني «ةيليئارسإ ارابخأ نوكتو «لقنُي هنكلو .مهنع لقن

 . لدعلا وه اذه درت الو لبقت الف < اهيف فق وتي

 يبنلا لوق وهو ءقباكلا ثيدحلا ىلإ هللا همحر - فلؤملا راشأ مث

 ُةَسْنَن عبتأ نم ٌرجاَعلاو «تؤّملا َدْعَب امل َلِمَعَو ُهَسْفن ناد ْنَم نّيكلا» : ل

 : 20(مناَمألا هللا ىلَع َّمَتَو اَهاَوَه

 نيِدَي يذلا وه ءصّرُفلل زهتنملا هبتنملا نطفلا مزاحلا وه :سّيكلا ٠
 «مرحملا نم لعف اذامو «بجاّولا نم لمهأ اذام رظنيف ءاهبساحُي يأ ؛ هسفن

 .(001) ص هجيرخت مدقت (۱)



 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع يف ركفتلا باب

© 

 . هسفن حلصي ىتح ؛مّرحملا نم َبنتجا اذامو «بجاولا نم هب ىتأ اذامو

 امو «هب ذخأ هّسفن توه امف ءاهاوه ُهَّسفن عبتي يذلا وهف :ٌرجاعلا امأ

 مهسفنأ نوعبتي نيذلا «مويلا نيزجاعلا رثكأ امو ءزجاعلا وه اذه

 انل هللا لأسن ءاذهب نومتهي الو «ةنِّسلاو باتكلا ةفلاخمب نولاّبُي الو ءاهاوه

 .ةيادهلا مهلو

 ترو ىلا راک قوتي ينعي يالا ھا ىلع ت داراز
 اميف اذه كرتأ فوّسو «دعب اميف بجاولاب ٌموقأ فوسو «دعب اميف ميقتسأ
 امو ٠ ةادهلا ىل هللا لأسا : لاق ةتحضت اذإو «ييدهب هللا :لوقي وأ دعب

 .زجاعاذه ؛ كلذ هبشأ

 هدنع نوكيو «هسفن بساحُيو «ٌّدجو مزحب لمعي يذلا وه : سّيكلاو

 - «هسفن طْبَض نم نكمتي ىّتح « هللا عرش يفو هللا نيد يفو « هللا رمأ يف ةوق

 َسْفّنلآ نإ ىس تَرَ امو #4 9 زيزعلا ةجوز نع : هباتك يف لوقي هللا ناف الإو

 مكاّيإو انمحري نأ هللا لأسن ,.[ه : ا 4 نر ا AI ا

 ااغ نتلخو هركشو ورک د ىلع کاو ایکو هةر

 ىلاعت هللا دمحب مت

 لوألا دلحملا

 لجو زع هللا ةئيشمب هيليو

 يناثلا دلجملا
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 5 د يارعلا ةريزج نم نيك رشملا اوحرخأ ¥

 E 00000000 برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوجرخأ ۲

 OF Gnesi n .....كعحضم تيتأ اذإ ۳

 SS ل يورو عسل ١

YR ا اينّدلا ىف ةبوقعلا هل لّجع اًريخ هدبعب هللا دارأ اذإ ١ 



5 

۲٦ 

¥ 

۲۸ 

۲۹ 

 ۾ ۳٣

 E امهيفيسب ناملسُملا ىقتلا اذإ

 51ش 00 هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ

 0 ًاطخأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 DGD AO a اوموصف لالهلا متيأر اذإ

 O اوموصف هومتيأر اذإ

 ا ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 00000 ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ

 o هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ

 ل ا نالا فو نمأبلا ب ھذا

 لمة نم نورة م ورة رف ممم مة روم وة ملفوف ٌلصت مل كنإف لصف عجرا

 E OEY مامحلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا

 O ةليسولا ىل هللا اولأسا



 باتكلا ف ةدراولا ثيداحألا س رهف

 ل ؟|ذكه ريخ رمت لكأ ۷

 ل اًناميإ نينمؤملا لمكأ 8

 000 ؟ةنحلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ "9

as 52 ةغضم دسجلا يف نإو الأ ٠ 

e ّبرلا هيف اومظعف عوكرلا امأ.......... ١ 

O مظعأ ةعبس ىلع دجسن نأ ترمأ ٤۲ 

o ايش جحلا ةضيرف هتكردأ يبأ نإ ٤۳ 

 ٤ ا 5006 هللا ىلإ مكئامسأ بحأ نإ

  5انفلخ ةنيدملاب اًماوقأ نإ 0

  5ٌةرضخ ٌةولح ايندلا نإ 00000

a عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نإ ٤۷ 

N ل ا ربلا ىلإ يدمي قدصلا نإ ٨۸ 

aS .................... ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ. 48 

 ل ليللاب هدي طسبي - ىللاعت - هللا نإ ٠

 O اس نايت جالا نإ ه3

to 

۳Y 

۹4 «Yo 

€۸ 
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۳4 € 4۲ 
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 00 هيتبيبحب يدبع تيلتبا اذإ :لاق - لجو رع هللا نإ ۲

 ما“

 ه

 66م

 ه5

o۷ 

۸ 

 ه1

 < و

55 

۸ 

59 

 و ت 2 ؛

 ٌرِغرْعُي لام دبعلا ةبوت لبقي - لجو رع هللا نإ
 ليرج اعد اًدبع بحأ اذإ هللا نإ

 .لاق نم رانلا ىلع مرح دق هللا نإ

 تائيسلاو تانسحلا بتك هللا نإ

 ....مكماسجأ ىلإ رظني ال هللا نإ
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 EE e نيدلا اذه ديؤيل هللا نإ

 0 حون ىلإ نوتأي ةمايقلا موي سانلا نإ

 ط1 هرافسأ نم رفس يف ناك ب يبنلا نإ

 ...انزلا نم ىلبح يهو اي هللا لوسر تتأ ةنيهج نم ةأرما نأ

 525ه LES E ليئارسإ ىنب ةنتف لوأ نإ

 ا اًريسم مترس ام الاجرل ةنيدملاب نإ

 ىمعأو «عرقأو «صريبأ :ليئارسإ ينب نم ةثالث نإ

 5200 ا اًرذق (مهيف نأ ينربخأف يناتآ ليربج نإ

 SDN sea مورلاو سراف لعف نولعفتل افنآ متدك نإ

 ةالصلا لهآ نم ناك نم ءاًباوبأ ةنجلل نإ

 مه. © © * © هم هدف » هل
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 باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا سرهف

 ا ا ا ىطعأ ام هلو .ءذخأ ام هلل نإ ٠

 ENE Aes اًرون هل تناك اهيلع ظفاح نم نأ ۱

 ل ا اا ااا ا ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه نإ ١

 OE ا نييبنلا متاخ انأ ۴

 E ثرون ال ءايبنألا رشعم انإ 4

Voنا مكلبق ناك نم رفن ةثالث قلطنا  uss...ا  

 aes ١4 00 تببحأ نم عم كنإ ١

 ۹٤ رار کا ز قدأ يه ًالامعأ نوُلَمعتل مكنإ ۷۷

 IN amie 2101111 تاّينلاب لامعألا امنإ ۸

 E لوألا ةمدصلا دنع ريصلا اهنإ ۹

Aنوسنت اک ىسنأ مكلثم رشب انآ نإ ٠ O 

 E نومصتخت مكنإو رشب انآ نإ ١

 E ااا ياّرج نم اهكرت امنإ ۲

 ATE ا os .....هب متؤيل مامإلا لعج اهنإ ۳

Aةمألا هذه نم دحأ يب عمسي ال هنإ ٤ FO ei 

 NV acm اهنوركنت رومأو ةرثأ يدعب نوكتس اهنإ 5

 : م 2
 ۲۷۹ ..ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح اوربصاف ةرثا يدعب نوقلتس اهنإ 6

 OVE sels ريبك ىف نابذعي امو نابذعيل امهنأ ۷



 SR N ايندلا يف كيلع اهترتس دق ينإ ۸

 1511710 ل دحأ نود نم ةنجلا حير دجأل ينإ ۹

 O 0 دجي ام هنع بهذل اهاق ول ةملك ٌملعأل نإ ۹ ۰

 ا ا ا AOA رخآلا امهدحأ رخ وأ 15

 ..لضأ وأ لضأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا «هللا ىلع تلكوت هللا مسب ٤

 0 ............اقرفتي مل ام راّيخلاب ناعّيبلا 5

 2111111 كرشلا نيبو لجرلا نيب ۷

 ee .........موي تاذ لي هللا لوسر دنع سولج نحن نیب ۸

 ل ءاخرلا يف هللا ىلع فّرعت 5

 59 عادولا ةجح ماع يندوعي ب هللا لوسر ينءاج ٠

 111111010 نهيلايلو مايأ ةثالث كي هللا لوسر لعج ١

 ل ا اًدجسم ضرألا ل تلعج 5

 SE OES نايل اولا هذ عدل ا تاو م ليكولا معنو هللا انبسح ۴۳

 O لاح لك ىلع هلل دمحلا ٤

 ٠ ءالولا مه يطرتشاو اهيقتعأف ايذخ 100110
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 باتكلا ىف ةدراولا ثيداحألا سرهف

 171111 دبعو دّمح ام ءامسألا رخ 5

 e و ر ا كييريام 5121

 ا ا ا SS نيترهاط امهتلخدأ ينإف مههعد ۱۰۸

 oyy بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ملكتي يذلا ۹
 e هيدا د ءازولخوب الآ نم تأ مار ۱1۰

 E O كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا انبر ١

 yy .....نوعاطلا نع دَ هللا لوسر تلأس 5

 ا ا ا ا ا قوسف ملسملا بابس ۳

 2000005 .........كدمحيو انبر مهللا كناحبس 5

 ا م ا و حج كدمحبو مهللا كناحبس 6

 ا ..ةأرما هتعد لجر ....هللا مهلظي ةعبس 15,١

 ل حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس ۷

 هثيدحب ثّدحي - هنع هللا ىضر - كلام نب بعك تعمس ۸

 22ظ كوبت ةوزغ يف يي هللا لوسر نع فّلخت نيح

 00000 ا كيلإ سيل رشلا 9

 ,ةبعكلا لظ يف هل ةدرب دّسوتم وهو ا هللا لوسر ىلإ انوكش ۰

 SS ؟انل وعدت الأ ءانل رصنتست الأ انلقف

 SE ل قحأ كدلوو كجوز «دوعسم نبا قدص 1۲۹

۳۹٦ 

 فرض

£0۹ «AY 

Ar 

T114۷ 

£۷۸ 

01 
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 0 اك ةئيطخلا عفطت ةقدصلا 5

 E O ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا ۴

 E اًدعاقف عطتست مل نإف اتاق لص 64

 ب 0000001 هتالص ىلع ٌديزت ةعامج يف لجرلا ةالص 6

 STEER ce as ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا 5

 ا هتيؤرل اورطفأو هتيؤرلاوموص 7

 اا ااا ا ناهيإلا رطش روهطلا ۸

 O ءيقي بلقلاك هتبه يف دئاعلا ٩

 :EW eo SAV css ريخ هلك هرمأ َّنِإ نمؤملا رمأل اًبجع ١

 OV eee طيهرلا هعمو يبنلا تيأرف «ممألا لع تضرُع ١

 .TEEN وو اول وا سم هو هوت اسال ةرمعلا ىلإ ةرمعلا ١

 ل ا ا ا ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا ۳

 ا ءايبنألا نم يبن اًرَغ 4

 A كب هللا يدب نأل هللاوف ٥

 ۳۷ عا وس امهر جاف «هتینب وهف 5

 VF لا اودّدسو اوبراق ۷

 .NENO ss "ك رشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ"' :ىلاعت هللا لاق ۸

V0 0... سيق نب رحلا هيخأ نبا ىلع لزنف «نصح نب ةنييَع مدق ٩ 



 باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا سرهف

N نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق ١٠ 

 O مقتسا مث «هلاب تنمآ :لق ۱

e 4۲ا  O 

 ةحلط أل نبا ناك ۳

 O ةالصلا ىلإ عزف رم هبزح اذإ ناك 4

 ا ا نوري ال هيي دمحم باحصأ ناك ٥ ١

 0 اًرفس انك اذإ انرمأي لي هللا لوسر ناك 4

 و ر

 1211111 0 01 مكلبق نميف كلم ناك ١

 ....ءايبنألا نم ابن ىكحي دلي هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأك ۹

 o هل رفغتست نأ هتبتغا نم ةرافك ۰

 1511011111 ا ١هأ

 ينب لك ۲

 el DES برعلل ليو هللا الإ هلإ ال ١ همه

 EA مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا اوؤدبت ال 3165

 ظ5ظ2*ش 0 ........ كلام هطعت ال ۷
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 ل ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص لبقت ال 4

  1٠١مجاعألا موقت اك اوموقت ال 000000

  5هللا ءامإ اوعنمت ال 000000

 ae ةبوتلا عطقنت ىتح ةرجه لا عطقنت ال ۱۲

 OES سم هك و هب موسم ماعط ةرضحب ةالص ال 7

 هوو © ه©ه ده ه هه ©« # © *«

 را باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال 5

II حتفلا دعب ةرجه ال ...٠٠.... 1٥ 

 1000000 توملا مكدحأ ٌنّينمتي ال 5

 5 ثالث قوف هاخأ رجه نأ ملسمل لحي ال ۷

 e مهرخؤي ىتح نورخأتي موق لازي ال ۸

 0200000 هللا ركذ نم اًبطر كناسل لازي ال 8

EE ُةتأرما برض ميف لجرلا لأسي ال..... 1V 

e هللا ليبس يف دحأ ملکی ال ١ 

 ا و CES هردق هل اوردقا ءال ۷۲

 برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا ٌنِجرخأل 7

O هلبح مكدحأ ذخأي نأل ٤ 

 Vo ١ ها ا روبقلا تارئاز ي هللا لوسر نعل

 « © * «اأ.سه © ©: © * «© « «© 6«
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 باتكلا ىف ةدراولا ثيداحألا سرهف

 E e برعلا اخأ اي اًعساو ترجح دقل 5

 o قفانم الإ اهنع فلختب امو انتيأر دقل ۷

 E نْعَم اي تذخأ ام كلو ديزي اي تيون ام كل ۸

 EE ..مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل 4

 للا ا تابذك ثالث الإ ميهاربإ بذكي مل

 n ٠٠ بركلا هاشغتي لعج لب ىبنلا لقث ايل ١

 E ii ةمسقلا يف اسان وب هللا لوسر رثآ ؛نينح موي ناک أل ۲

 EE O ةنجلا يف مكدحأ طوس عضومل ۳

 or ns انيقستف انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا 4

 .OA ws ىتِغلاو فافعلاو ىقتلاو ىدملا كلأسأ نإ هللا ٥

 }00 a... Re ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا ۱۸٦

 EE ORG ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا ۷

 E ل ا ىلعألا قيفرلا يف مهللا

 O os e بهذ نم اًيداو َمدآ نبال نأ ول 9

 OO 0 تل وطلاصا امم و ماا هلكوت قح هللا ىلع نوُلكَوَتَت مكنأ ول ۰

 OVE OSs مكب هللا بهذل اوبنذت ملول ١

 اا a و هللا توعدل اونفادت نأ الول 5

 OD رفكب دهع وثيدح كموق نأ الول ۳



 00000 ٍةَعَرّصلاب ديدشلا سيل 6

 ل ر يس سهلا ققاوعا دخ اي 6١ه

 0 لاجرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرتام 54

 00000 ءاوصقلا تألخام ۷

 E RS نيد و لقع تاصقان نم تيأرام ۹۸

 SS ae ةضف الو بهذ بحاص نمام ٩

ACA DCCL OL مدن الإ تومي تيم نمام ٠ 

 ١ مهلاومأ ةاكز موق عنمام 52111111

ne ؟انعم ىلصت نأ كعنم ام ۲ 

 E ؟موقلا يف ايلصت نأ اكعنم ام ۴

 221111110 A ]ز 1 ]1 00 ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازيام ٤

 ل ٍبَصَو الو بص نم ملسملا بيصي ام ٠6

 مكنع هرخڏأ نلف ريخ نم يدنع نكي ام 5

 0 ؟كتمأ ىلع هللا ضرف اذام ۷

 هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا 49

 و ا مهطورش ىلع نوملسملا ٠

 م ماو اس ماا ع ميل اووي عنف رد هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم ١
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 ES اًمايق لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم ۲

 RE 00000009 ًلظ ضرألا نم اًربش عطتقا نم ۳

 EAE ا لم و و عطا هام سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم 5

 O وال e هولتقاف هنيد لّدب نم 1٥

 ٠٠١ ....هيلع هللا بات ؛اهبرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات نم 5

 E ا ا م ا مهنم وهف موقب هبشت نم ۷

 E ena بيط بسك نم ةرمت لدعب قدصت نم 7

 O. Do هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم 4

 EN Mo واسوا رفك دقف هللا رغب فلح نم ۰

 a يس تأيلف اهنم هلل ىقتأ ىأر مث نیمی ىلع فلخ نم ١

 A a ا E ES عطتقي ربص نيمي ىلع فلح نم ۲

 :oF O اهنم اًريخ اهريغ ىأرف نیمی ىلع فلح نم ۳

 ۹ ERO ENS SS ىده ىلإ اعد نم ٤

 40 O O ست ع ووسع ر لاو ۲0

 ا قدصب ةداهشلا - ىلاعت - هللا لأس نم 5

 هال oor اًباستحاو اناهيإ ناضمر ماص نم ۷

 SES yg نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم ۸

 ١ قا ميكر فا قلو و قو ارجل Se انرمأ هيلع سيل المع لمع نم 8

 ا ىنم سيلف شغ نم ۰



 ETE هللا ليبس يف وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم ۱

 255 هللا ىلع تلک وت هللا مسب :- هتيب نم جرخ اذإ ينعي - لاق نم ۳۲

TENE nS Os ديهش وهف هلام نود لتف نم ٣۳ 

E ا ةديدحب هسفن لتق نم "4 

OE O 1 ايندلا نم همالك رخآ ناك نم ٥ 

  5هللا, فلحيلف املاح ناك نم  iaةزكأ

  ۷رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم  asا ا اا

VT هذفني نأ ىلع ٌرداق وهو ءاظيغ مظك نم ۳۸ 

1 O ۰...۰... اهيسٽ وأ ةالص نع مان نم... ۹ 

 e ٤ هنم بصي اًريخ هب هللا دري نم ۰

E ل نينثا نيب يضاقلا يضقي نأ اَب يبنلا ىن 0١ 

E تيمد عبصأ الإ تنأ له ۲ 

  ۳..ةرم نيعبس نم ٌرثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل نإ هللاو ۹۷

۸ 100 e 4٤ 

 ٥ مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام هللاو  Oا

 TE aaa ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو 5

 E بحأ ءيشب يدبع ّلِإ برقت امو ۷

 ا o اهنلاث هللا نينثاب ركبابأ اي كنظام ۸

 ON asa بذكيف ثّدحي ىذلل ليو ۹



 باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا سرهف

 ل هورفغتساو هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي ٠

 هال eee اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق «سانلا اهيأ اي 0١

 74-784 ودعلا ءاقلاونمتت ال «سانلا اهيأ اي 5

 ااا ؟اذه ام بطاح اي ۴۳

 هالا-هالآ ............ "'مهاقتأ" :لاق ؟سانلا ٌمركأ نم هللا لوسر اي 4

 .I cel a لبجلا ةيراس اي 65

 E 00 0 بنج تنأو كباحصأب تلص .ورمع اي 54

 O O 0 تاملك كملعأ ينإ ؛مالغ اي ۷

 EE ا طا عا تئش ام ينيلس «دمح تنب ةمطاف اي ۸

 8 ..ٌكشارف ىلإ تيوأ اذإ «نالف اي 9

 هلل Ada بوثلا يشو سردي امك مالسإلا سردي ۰

 A O لجعي ملام مكدحأل باجتسي ۱

 WE ain العر ل ب لات وهنا لا كبش ۲۲

 E O 1 1 1 1 هلهأ ءاكبي تيملا بذعي ۴

 E OOO yy ةبعكلا شيج وزغي ٤

 ۳۰ ...............ءازج يدنع نمؤملا يدبعل ام :ىلاعت هللا لوقي ٥

 e =. ا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزني ٠

 .e اا للص ىراصنلاو «مهيلع بوضغم دوهيلا ۷





 تاعوضوملا سرهف

 نيحلاصلا ضاير حرش

 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 0 يوونلا ةمدقم

 E E CUES DCS a حراشلا ةمدقم

 E n ةينلا راضحإو صالخإلا باب- ١

 Ee ا 4 . . . هم اوذيحيل الإ ارا امو -

 o 4. اھو هلا لاب نَل 8 -

 ف 4 . . . روش نام اوف نإ لق #-

 00000000 تافلايلامغألا اتا

 ا SS ESS و

 E ll E حتفلا دعب ةرجه ال -

 e اًريسم مترس ام ًالاجرل ةنيدملاب نإ-

E aمسالا ا ل  

 CE O CDSS o يندوعي وي هللا لوسر ينءاج

 VE SAAS SRDS مكداسجأ ىلإ رظني ال هللا نإ -

 E SS ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم



 نيحلاصلا ضاير حرش

 N ل م امهيفيسب ناملسُملا ىقتلا اذإ

 E هتالص ىلع ديزت ةعامج ىف لجرلا ةالص-

 E 98 تائيسلاو تانسحلا بتك هللا نإ

 لااا 0 ا ةيوتلا باب ۲

 E ay E لإ رع

 O CC DCO a 4 . . ماكو ورقم نو 98

 NE SCs Cs هلل لإ اوون اوئماء تملا اعا

 O Ss ERS هللا رفغتسأل ينإ هللاو -

 009 هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي

 0 ل ا ا هدبع ةبوتب حرفا هلل-

 ا و ل ا ول ا سمشلا علطت نأ لبق بات نم -

 ا دلا ةيوت لق لجو قالا نإ

 VV css ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا نإ -

 فلخت نيح هثيدحب ثّدحي  هنع هللا ىضر كلام نب بعك تعم -



 سس 01 0

 00000000 كوبت ةوزغ يف وَ هللا لوسر نع

 ظل ا ل ا حلا نأ ول

 eo ooo onan mn ا و كاحضيو

 2507 e ¢. انيستا يضاؤم سبل اک 9

 0000 4 . . .عوجلاو فول نمو ىس مكَنوُلَبنْلَو 8# -

 00 ا 4. . ري رکا د قو -

 la 4 . . . كلذ َّنِإَرَفَعَو ربص نملو #:-

 1010011 #.. ا 0

EAEا 4 . . . کن َندهنَجَمْلا مان ىح  

 )52000 ناميإلا رطش روهطلا-

 00000 مهاطعأف هللا لوسر اولأس راصنألا نم اًسان نأ -

 E CA نمؤملا رمأل اًبجع-

 1500 یو ارك ا ىلع را

 a رضتحا دق ىنبا نإ : يبنلا تنب تلسرأ-

 ل LSE مكلبق ناك نميف كلم ناك -
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DS 

 N ىكبت ةأرماب ةا ىبنلا رم
 و 5

 EEE ا ا ا ءازج يدنع نمؤملا يدبعل ام-

 ES نوعاطلا نع واك هللا لوسر تلأس

 YO ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ -

 E ay مهنإف يموقل رفغا مهللا-

 TET SSVI CANA بصن نم ملسملا بيصي ام

 E . نالجر كعوي امك كعوأ ينإ لجأ-

 EC ا مل هوما ام ع عقم ينيب هنم بصي اًريخ هب هللا دري نم -

 E CC SE توملا مكدحأ نينمتي ال -

 OE ا ا مع هل ةدرب دسوتم وهو هللا لوسر ىلإ انوکش

 ا و ا ا م ل ا نينح موي ناك امل -

 0000000 ةبوقعلا هل لجع اًريخ هدبعب هللا دارأ اذإ

 NIE SEUSS ا يكتشي ةحلط يبال نبا ناك

 ا ETT ETTIE ةعرصلاب ديدشلا سيل

 EE SE SES اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ-

 O 1 اًظيغ مظك نم -



 ' ظ CD تاعوضوملا سرهف

 VF SS e لاو نفؤملاب الا لاا

 VE es e o غ لرو نصح ن ع عدك-

 ند SS ةرثأ يدعب نوكتس اهنإ-

 لا و ل ET ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ-

 SD . .. . ودعلا ءاقل اونمتت ال سانلا اهيأ اي-

 AE SD lS باحسلا ىرجمو باتكلا لزنم مهللا

 ااا ا قدصلا باب- ٤

 A۹ ..... 4 قدا مما ورکو هلآ وقنا أونماء بذل اکی #-

 ناقل رع ا يا 4 . . .تقرصلأو نقردصلأو #:

 A ل و م هَل ارح َناَكَل ہلا أوف دص واف # -

 RT en ربلا ىلإ ىدهي قدصلا نإ -

 IA esen كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد-

 E SO هدحو هللا اودبعا-

 E O o ةداهشلا ىلاعت هللا لأس نم-

 ل LN اا ا ءايبن الا نم يبن ازغ-

 مقا متو لا و يلا لم رايخلاب ناعيبلا -
 E 1ز1ز1]1]1 10و ةبقارملا تاب_ه
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 > تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 تاَرْيخلا ىلإ ةردابملا باب ٠-

 .هةراريل نم ةجبلاب هيلع لاقإلا ىلع يخل جرا تنعي

 ١44[. :ةرقبلا] *َتدريَحْلا أوفبتساَف $ :ىلاعت هللا لاق

 هْضْرَع لجو مير نم ورفع لإ اخرا ر 7# :ىلاعت لاقو
 .[188 : نارمع لآ] 4 َنيِقَّتُمْلل ٌتَّدِعَأ ضر أو توم

 ْنَم ُتَحو ِتاريَّخلا ىلإ ةردابملا ٌباِب» :ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 : نيرمأ نّمضت ناونعلا اذهو «دّدرت ريغ نم همت ْنأ ريْخلا ىلع لبقأ

 خلا ىلإ ةعراسملاو ةردايملا لوألا

 الو هيف ضّْهَيلف  ريخ وهو  ءيَّشلا ىلع َمزع اذإ ناسنإلا َّنأ :يناثلاو

 و
 ْنِم مكو «لَّسكلاو ئناوتلا ةردابملا ٌدضو «ةردابملا وهف : لوألا امأ

 ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو ؛ريثك ريخ هتافف ؛لسكو ناوت ناسنإ

 يفو فيولا نيؤُملا نعرف ىلإ حار دي ريح يوقلا م نمؤملا» ا

 0 زت الو اب نوتشاو كعب ام ىَلَع صرحا ءَ رک

 ريخلا نم ٌءيش هل رك املك «تاريكلا يف عراسي نأ هل يغبني اسنالاف

 .(5175)مقر ءزجعلا كرتو ةوقلاب رمألا باب ءردقلا باتك «ملسم هجرخأ )١(



 ل نيحلاصلا ضاير حرش
 «نيدلاولا ويو ءجحلاو ءموّصلاو «ةقدّصلاو «ةالّصلا كلذ ْنِمَف «هيلإَر داب

 ؛ اهيلإ ةعراسملا يغبني يتلا ريخلا لئاسم نم كلذ ريغ ىلإ «ماحرألا ةلصو

 امإ «كلذ دعب هيلع ٌرِدقي الو ِءيشلا يف ىناوتي امّبْرف « يردي ال َناسنإلا َّنأل

 ّيبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقو ااه ريغ وأ تار وأ نقوم وأ هت

 َضَرْمَي دق هتف ؛ ُلَجَعَتبلَف ححلا مُكُدَح أ َداَرَأ اَذِإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع

 . "”(ةّجاَحلا ٌضرعتو «ةلجاولا لضتو «ضيرَملا

 . ىناوتت الو ريخلا ىلإ عراسف . ٍلْعفلا نم هعنمي ٌء يش هل ضرْعَي دقف

 4 ترحل اوُفِبَبْساَف# ناو كرا هللا لوق ا

 «تاريخلا ىلإ اوُقباس يلا فو الا اوقبسا ينعي :اهوقبتساو

 يف سانلا لَّوأ نم ٌنوكيو «ريَحلا ىلإ قبسي َناسنإلا نأ :كانعم ٌقابتسالاف

 : لاق ايب يبنلا نف ؛ةالصلا يف ٍفوُمَّصلا يف ةقباسملا :كلذ نمو «ريخلا

 ُريَخَو' :ءاسّنلا يف لاقو 'اهُرِخآ اَمُرَشو هلو ٍلاَجّرلا ٍفوُقُص ريَ
 . "00اهلوأ اَمُدَّشَو ءاهرخآ ِءاسلا فوُهُص

 ءاومّدقتي ملو اوقبسي ْمَل ؛دجسملا ةرّخؤم يف اًماوقأ ةي ٌنيبنلا ىأرو

 ةصرفلا زهتناف .*' :(َلَجَو رع هللا ْمُهَرَخَوي ىّتح َنْورَّخأتبْمْوَق َلاَريال' :َلاقف

 دمحأو «(۲۸۸۳)مقر .جحلا ىلإ جورخلا باب «كسانملا باتك ءهجام نبا هجرخأ )١(

 (٥)مقر باب «كسانملا باتك دواد يبأ ذدع. يرخأ قرط هلو (53157/1) «دتشملا ف

 هقرطل هلسحو . . مهريغو EA) /1( مكاحلاو (۲۲۵/۱) دمحأو «(۷۳۲) مقر ثيدح

 .(٤٠٠٠)مقر عماجلا حيحص رظنا :يتابلألا

 REE اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 .(۳۸٤)مقر <. . .اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك ء«ملسم هجرخأ (۳)



 ظ تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
anl De o 

 اهْضْرَع ٍةَّنَجَو مُر نم َوَرْهْعَم لإ اوعراسو 9# :ىلاعت لاقو
 4 . . . ءارصلاو ِءاَرَسلا يف نوقف يذل يز نيم ٌتَّدِعَأ ضَرَأْلاَو ُتوَْمَسل

 . ةّنجلاو ةرفغملا ىلإ اوعراس : لاق ۱۳٤[. ۱۳۳ :نارمع لآ]

 ةرفغم هيف ام ىلإ ناسنإلا عراسي نأف ةرفغملا ىلإ ةغراتسلا انآ

 :وأ «يل ْرفغا مُهّللا وأ «هللا ٌرفغتسأ :لوقك ءرافغتسالا نم ؛بونذلا

 هيف ام ىلإ عارسإلا :اضيأ كلذكو «كلذ هبشأ امو «كرفغتسأ نإ َمُهللا

 O ىلإ ةققخلا PAT ولا لدم: ةرتكملا

 :لاق مث ءءوضولا غبسأف ءأضوت اذإ ناسنإلا إف «ناضمر ىلإ ناضمرو

 تيتا ياك اسر رم دبا يا ل ب ابل

 ؛ ةينامثلا ةنجلا باوبأ هل تفت هّنإف ؛نيرهطتملا نم ٠ ينلعجاو بارلا

 ءاضعأ ْنِم جرخت ٌةاياطخ َّنإف LE 00 اا ف ۽ لخدي

 .ةرفغملا بابسأ رم هذهف ؛'' 'ءاملا رطَق نم ةرطق رخآ عم ؛ هئوضُر

 اه تال ةراثك هكا تا اعنا ةرفشملا تاتا عفو

NNE E 

GTتاي ےس در مصر رس و  

 )١( ءءوضولا دعب لاقي اميف باب «ةراهطلا باوبأ يف همامتب يذمرتلا هجرخأ رقم)٥٥(

 نود «ءعوضولا بقع بحتسملا نقدا باب .ةراهطلا باتک ءملسم هج رخأ ثيدحلاو

 .(51؟ 5)مقر ‹«نيرهطتملا نم ىنلعجاو نيباوتلا نم ىنلعجا مهللا» : هلوق

 جورخ باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ ءاًعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل )۲)



 نيحلاصلا ضاير حرش

 عراشتلف اع ا ام ايي اكل رانك ناضمو ىلإ داغر

 ۰ .ةرفغملا بابسأ ىلإ ٌناسنإلا
 لعفب ن وکی اذهو «4ضرالاو ت ومسلا اھض ع ِةَّنَجَو » يناثلا ذمألا

 لمعلا الإ ةنجلل َلَمَع الو ءاهل لمعلاب ةّنجلِل َعراسُت نأ :يأ «تاروُمأملا
 . هيلإ عراسف «ةنجلا لوخدل اًببس نوكي يذلا وه اذه «حلاصلا

 لدي اذهو «ضرألاو تاومسلا اهضْع َّنأب ؛ةنجلا هذه هللا نّيب مث

 هذه ىلإ عراسف . لجو رع هللا الإ اهَرْدَق رّدقي ال هنأو ءاهمظعو اهتعس ىلع
 لجو رع هللا لاق مث ءةحلاصلا لامعألا نم اهيلإ ٌكّلصوي ام لعفب ةنجلا
 لجو رع هللا وه مهل اهّدعأ يذلاو «مهل تئيه : ينعي نقسم تدا #

 ٌنْيَع آل اَم َنْيِحِلاَّصلا ّيِدابعل ٌتْدَدُعَأ» :يسدقلا ثيدحلا يف ءاج امك

 سب بلک ىلَعَرْطَخآلَو ثمود الو ثأر
 و ةن نذل : ىلاعت هللا لاق ؟نوقتملا مه ْنَمو

 9 تنسخ ر لاو سالا نع َنيِفاَمْلاَو ظيفلا َنييِطَكْلاَو

 سَو مهيد اوراد ها اور 55 مهسْفنأ اوملظ وأ هَ ا تیا

 ل 29 توک هب مهو اولعق ام لع اوري ملو هللا تكا و
 1 ص A6 دو اسس e نس كيب سرر تحسس و ررر ع. م

 ہر اہف برر رمال اھت ني یر تنجو مير نم روح وَ

 تاولصلا باب «ةراهطلا باتك ءملسم هجرخأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل )١(

 .(577)هقر «...ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا

 د ءةنجلا ةفص يف ءاج ام باب ا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(587 )مقر «ةنجلا ةفص باب «ةنجلا باتك < ءملسمو



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
(y>سلم  

 .[175-15 :نارمع لآ] 4َنيِلِمِدَعْل

 0 ينعي 4 ِءاَرَصلأَو ِءاَرَسلا يف َنوُفِفَي ندا » : نوقتملا مه ءالؤه

 ءرورّسلاو «لاملا ةرثكو ءءاَحَرلا لاح يف : ينعب 4# ِءاَرَّسلأ ف# مهلاومأ

 . ضابقنالاو شيعلا قيض لاح يف: ينعي ءارضلأو إ# «طاسبنالاو

 هنّيِب هنكلو «نوقفني ام رادقم انه- ىلاعتو هناحبس هللا نّيبي مل ؛نکلو

 :ةرقبلا] © قّشمْل ف نومو ادام كَلئوُلَعسِكَو 8 : ىلاعت لاقف «ةريثك تايآ يف
848]. 

 : ىلاعت لاقو «هوقفنأف مكتارورضو مكتاجاح نع داز ام ينعي : وفعلا

 : ناقرفلا] 4اًصاوَق كلذ ےب ناو اورق ملو اوفر مل اوففنأ اإ تیلو »

 وفعلا -اضيأ-نوقفنيو «ريتقت الو فارسإ هيف سيل اًقافنإ نوقفني مهف .۷

 مهبضغ : ! نيدلا : ي - مهبضغ ّدتشا ىأ | وظاتغا اذإ يذلا : ىأ ايدل ظا

 نِي ٌمظكلا اذهو «مظكلا اذه ىلع اوربصو .هوذفني ملو «مهظيغ اومظك

 و : هلك يبنلا لاق امك ا

 . "9(بَضَلا َدْنِع ُهَسْفَن ُكِلْمَي يذلا َديِدَّشلا كلو

 «ةعراصملا يف مهبلغي ى سالا ١ عرصي يذلا ىرعي : ةعرّصلا

 ؛ بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا وه :ديدشلا كلو «ديدشلا وه اذه سيلف

 ءملسمو «(5١١5)وقر «بضخلا نم رذحلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(9١51)مقر «بضغلا دنع هسفن كلمي نم لضف باب .ةلصلاو ربلا باتك



 تل 2 نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 ادق و ت ع اذ تانيقالا نأ

 لوخد بابسأ نم كلذ َّنإف ءأدهو ظيغلا مظك اذإف « مقتني نأ بحي راصو

 ا

 ام هاتأ اذإ ؛مدآ نبا بلق يف ناطيشلا اهيقلي ةرمج بضغلا َّنأ ملعاو

 ذكوعتي نأ : كلذ نمف «ةرمجلا هذه ٌّئفطي امب انملعأ يب ّيبنلا ّنكلو «هّرهي

 بضغلا نأو - بضغلاب ّنسحأ اذإف «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب نايثألا

 ناك نإ سلجي ْنأ : اهنمو «'"”هيجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :َلاق  هّيلغيس

 ىلعألا نم اهلزنُيو سفن عضي : ينعي «'' اًدعاق ناك نإ مجطضيو ءامئاق

 نأ :اهنمو «عجطضا اًسلاج ناك نإو «سلج اًمئاق ناك َنإف «ىندألا ىلإ
0 

 َّنإف «نيلجرلاو سأرلاو نيديلاو هجولا ؛ةعبرألا هئاضعأ ريهطتب "اضوت

 نحنو هي ّيبنلا دنع نالجر ٌّبتسا» :لاق  هنع هللا يضر  درص نب ناميلس ثيدحل )١(

Eد و  N NSIS 

 ناطيشلا نم هللاب ٌةوعأ :َلاق ول ءدجَي يذلا هل اهَلاَق ول َةَمِلَك ُمَلعأل

 مقر.بضغلا نم رذحلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ ««ميجّرلا
 دنع هسفن كلمي نم لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسمو )51١6(,

 .(١511)مقر «بضغلا

 اذإ» :ِدْيِكَك هللا لوسر انل لاق :لاق  هنع هللا يضر - يرافخلا رذ ا ثيدحل (۲)

 هجرخأ «عجطضيلف الإو بضغلا هنع بهذ نإف ءسِلْجيِلَف مئات وُه و مكدحأ َبِضغ

 هلصوو عطقنم وهو «(۷۸۲٤)مقر «بضغلا دنع لاقي ام باب «بدأللا باتك «دوادوبأ

 :06/57) دلا »نق دهحأ

 لجر همّلكف يدعسلا دمحم نب ةورع ىلع انلخد :لاق صاقلا لئاو يبأ ثيدحل (0)
 نِ : ع هللا لوسر لاق لاق ةيطع يدج نع يبأ ينثدح : لاقف ًاضوتف ماقف «هبضغأف

 - بضخ اذإف ءءاملاب ُرانلا أفطُت امنإو /رانلا نم قلُخ َناطيشلا َّنإو «ناطيّشلا َّنِم ّبّضغلا



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
 دم 0١ 1 ت77 7 7 7 حجاج

 هيلإ كدشرأ يذلا اذه لمعتساف ؛ بضغلاب َتْسَّسحَأ اذإف .بضغلا ْئَفطُي اذه

 .هلهأ ةقرافم ىلإ هبضغ هب ىَّدأ ناسنإ نم مكفالإو « كنع لوزي ىتح ايب يبنلا

 بضغي امبرو «اًنالث اهّتقَلطف يتجوز ىلع تبضغانأ :نولوقي نيذلا ٌرثكأ امف

 وأ «هتايث ٌقشيوأ «هيناوأ رسكيو ٌبضغي امبرو ءاًحربم اًبرض هدالوأ برضيو

 4 ظّيفلا َنييظتكحلاو » : ىلاعت لاق اذهلو .بضغلا هئيثي امم كلذ هبشأ ام

 . بضغلا ةروس دنع مهسفنأ اوكلم مهنأل مهحدم

 - اوّمع مهيلإ سانلا ءاسأ اذإ َنيذلا ينعي سالا نع َنيِفاَعْلاَو »

 هنكلو ءانه وفعلا هللا قلطأ دقو «هللا ىلع هرجأف َحلصأو افع نم َّنإف «مهنع

 نأ ٤١[ :ىروشلا] 4 هلل لَ مرّ حمو اك ْنَمَه # : ىلاعت هلوق يف نيب
 ٌفورعم ٌصخش كيلإ ءاسأ اذإف «حالصإ هيف ناك اذإ الإ اًريخ نوكي ال وفعلا

 نأو «هنع رفعت الأ ٌلضفألاف هللا دابع ىلع نايغطلاو درمتلاو ةءاسإلاب

 ًاطخأ يذلا ناسنإلا ناك اذإ امأ «هّرش ًدادزا توفع اذإ كنأل ؛ َكّقحب ّدخأت

 «ةردنلا ليبس ىلع لصح رمألا ّنكل «ناودعلا ليلق ءأطخلا ليلق كيلع

 ّضعب إف «ترثك يتلا تارايسلا ثداوح كلذ نمو «وفعت نأ لضفألا انهف

 سيل اذهو «ثداحلا هنم لصح يذلا يناجلا نع وفعيو «عرستي سانلا
 ال ؛رتهتسمو ”روهتم قئاسلا اذه له : رظنتو لّمأتت نأ ٌنسحألا «نسحألاب

 الماك هنم كقحب ذخ «همحرت ال اذهف ؛ةمظنألاب يلابي الو هللا دابعب يلابُي

 «بضغلا دنع لاقي ام باب «بدألا باتك ء.دوادوبأ هجرخأ «ًاضوتيلف مكدحأ
 | .(5777/5) دنسملا يف دمحأو «(٤۷۸٤)مقر



DODنيحلاصلا ضاير حرش  

 «قلخلا ةيذأ نع دعُبلاو «هللا ةيشخو «يّثأتلاب افورعم اًناسنإ ناك اذإ امأ

 انه وفعلاف «صرحلا تاوف نم لصح ٌرمأ اذه نكلو «ماظنلا مازتلاو

 ةاعارم نم دبالف هَ لَ مرج و اقع اه َنَمَه # : لاق هللا ّنأل ؛ لضفأ

 . وفعلا دنع حالصإلا

 لك ةياغ يه دبعلل - ىلاعتو هناحبس - هللا ةبحم 4# نبيل بحي ُهّأَو »

 لكل دوصقملا يهو e زمدللا بيرن يا نسون خان لف دان

 لآ] 4 هلآ مک نوعا هللا نوت رسک نإ لف # : یلاعت هللا لوقل ؛ نمؤم

 ىلإ اذه: نع ل لب aS ٠ لا : لقي ملو ۳١[« :نارمع

 لجو رع لا َكّبحي نأ - ٍنأشلا لك - ّنأشلا َّنأل 4 هَل مجیب 9 هلوق

 . هبابحأ نم مكايإو ينلعجي نأ هللا لأسأ

 مهب دارملاف © يَ بحي ُهّأَو # :هلوق يف نونسحملا امأو

 . هللا دابع ىلإ نونسحملاو «هللا ةدابع يف نونسحملا

 مهتبترم  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌنيبنلا نّيب ؛ هللا ةدابع يف نونسحملاو

 ْنِإَف هارت كنأك هللا َدْبْعَت ْنأ» : لاقف ٍناسحإلا نع ليربج هلأس َنيح هلوق يف

 بلقب - ىلاعتو هناحبس - هللا َدبعت ْنأ : ينعي “كاري ُهَنِإف ُهاَرَت نكت مل

 هللا نأ ا ا .هيلإ لوصولا ُديرت كبر ىرت ٌكنأك ؛ رضاح

 . ىلوألا ةبترملا دود ةبترملا هذهو «ةيشَحو افوخ هدبعاف «كاري

 ‹ملسمو( ۵ *)مقر 50 . ناميولا نع ةي ىبنلا ليربج لاؤس باب «ناميإلا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ )۱(

 باتك «ملسم هجرخأو «ةريره ىبأ ثيدح نم ( )٩ مقر ؟وه ام ناميإلا باب «ناميإلا باتك

 . باطخلا نب رمع ثيدح نم (۸)مقر Ce .ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب «ناميإلا



 2 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
 حس )ر س احل

 .اًقوشو ةبحمو اًبلط هللا دبعت نأ : ىلوألا ةبترملاف

 خواوو ا هاب نأ ؟ةئئاقلاو

 «مالكلا يف ؛نسحأ وه امب مُهلماعت ْنأف : هللا دابع ىلإ ناسحإإلا امأ

 كنإف ؛لوقلا يف یح «كلذ ريعو «ىذألا ٌفكو «لذبلاو فالو

 وأ اهن سحاب اوف ةي يح ادو 3 : ىلاعت هللا لاق «نسحألاب مُهلماعت
 تر هو

 ْنِم لقأ الف ءاهنم ّنسحأب اودرتف اولعفت مل ْنإ : ينعي ء[٦۸ :ءاسنلا] € اهودر

 مكيلع ٌمالسلا :ملسملا لاق اذإ :ءاملعلا نم ةيثك لاق اذهلو ؛اهوُدرت نأ

 : تدز نإف «ءيش ىندأ اذه . هللا ةمحرو ٌمالسلا مكيلعو : لق « هللا ةمحرو

 : لاق مث نَسْحَألاِب ًادبف ءاهنم َنَسحأب : لاق هللا َّنأل ؛ لضفأ وهف «هتاكربَو»

 هيلع دت 111 عمار توصر نامثإ لع ا تلذك# هو

 اذإ - سانلا ضعب وأ - سانلا نم ٌريثك «لقألا ىلع نّيب حضاو توصب

 در يف هعمست ال داكت كنإ ىتح «هفنأب مالسلا كيلع در هيلع تملس

 توصب َكيلع ُمّلسي « هب َكيلع َمَّلس ام فالخ اذه َّنأل ؛ طلغ اذهو «مالسلا

 . هب هللا رمأ ام فالخ اذه !! كفنأب درت مث حضاو

 . مهرومأ يف مهتدعاسمو سانلا ةنوعم ّلثم ؛لعفلاب ناسحإلا كلذك

 «ةقدصلاب «لاملاب ةدعاسم «هيلإ تنسحأ دقف اًناسنإ ٌتّدعاس اذإف

 . ناسحإلا َنِم اذه «كلذ هبشأ امو ةبهلاب «ةيدهلاب

 كلذ هل نّبت نأ ؛ بنذ ىلع كاخأ تيأر اذإ كنأ :اًضيأ ناسحإلا نمو

 ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاق «هيلإ ناسحإلا راما نم اذه نذل هع هاو

 مولظملا اذه «هللا لوسر اي : اولا ةامولظَمو أ اًملاظ َكاَحأ ٌرُصنا» : مالسلاو



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 ملظلا نم ٌءايإ ٌكعنم َّنإف "”«مّلظلا َنِم E E : لاق ؟ملاظلا رصنن َفيكف

 نأ  سانلا ةلماعم يف كل يغبني هنأ ٌةهملاو «هيلإ ناسحإو هل ٌرصن

 . عيطتست ام ردقب مهيلإ ّنسحتف كيلا ُبْ أَو ]ل ةيآلا هذه رضحتست

 اورقغكساف هللا اوركد مهسقنأ أ ال د دك اا اإ تيِدلاو

 17٠[. :نارمع لآ 4 مودل

ANا  
 ءاههبشأ امو سفنلا لتقو ءرمخلا برشو «انزلا لثم :بونذلا رئابك يهو

 نم ةشحافلا نود امب 4 مهد اوم وأ ةشحاف وهف شفت ام لك
 مث «هباقع اوركذو ُهَتَمَظَع اوركذ :يأ 4 َهَهَأ اوركد # راغصلا يصاعملا

 . اهباوثو ةبوتلل ةلوبقو ةتمحر اًضيأ اوركذ
 نيكو مك ول

 ‹ميظعلا ناطلسلاو e :ةمظعلا :ثيح نم : لّوألا و

 ظ . نورفغتسيو نوُلَجيو نوُلَجْوَي

 ةبوتلا يف نوبغريف «ةبوتلا لوبقو ةمحرلا ٌثيح نم :يناثلاو

 لضفأ نمو 4 مهبول اورقغساف هلآ اوركد 8 : لاق اذهلو ؟هللا نورفغتسيو

 انأَو ينتقل .تنأ الإ ةلإ آل يَ تنأ مُلا ا ا

 «تعنص ام رش نم كب دوعا ‹تٰعطتسا اَم َكدْعَوَو َكِدْهَع ىلع انأَو َكُدْنَع :

 مف نعا باب يراخبلا هجرخ )١( ءاّمولظم وأ اًملاظ كاخأ عأ باب «ملاظملا باتك ء«یراخبلا هجرخأ رقہ)۲٤٤۳«
TEE 



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 الإ بونذلا يفغي آل هن .يلرفغاَف يبنذب ُءوبأَر َّيلَع كِتَمْعِنب كل ُءوبأ

 ا
 . © (تنا

 رفغي دحأ ال : نم € 5 كلا هونت نو زل + كات هللا لاق
 ضو ر

 ُةّنجلاو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهلك ةمألا َّنأ ول لجو رع هللا الإ بونذلا

 ا ل هلال رغ احا و اور نأ لغ ار ا
 نيذلا انناوخإلو انل «ةرفغملا هللا لأسن اننكلو « لجو رع هللا الإ بونذلا

 . هللا الإ بونذلا رفعي الف ءَرفْغن نأ انديب نوكي نأ امأو «ناميإلاب انوقبس

 مل : ينعي 4 بومی مهو اول ام لع اوري ملو # :ىلاعت لاق
 يفو «ملظو يصاعم اهنأ نوملعي | مهو ؛ ؛ مهملظو مهيصاعم ىلع اورمتسي
 ؛ بونذلا رئاغص يف ىتح «ميظع ُهْرمأ ملعلا عم ”دارصإلا نأ ىلع يلد اذه

 تراص ةريغصلا ىلع َبِصأ اذإ َناسنإلا َّنأ ىلإ ءاملعلا م يشك َبَهَذ اذهلو

 مُهذدجت «ةيحللا تلح ْنِم مويلا سانلا ٌةلَهَج هلعفي ام كلذ نمو .ةريبك

 ًالاَمَجو ةنيز الإ اهنوري الو «كلذ ىلع َنوُرصيو ةيحللا نوقلحي

 ريخ الف ةيصعملا نع جتني ٍءيش لك َّنأل ؛ حبق اهنأو «نيش اهنأ ةقيقحلاو
 . تناك نإو  ةيصعملا هذه ىلع نوٌرصي نيذلا ءالؤهو «ٌحبُق وه لب «هيف
 ل نايفنالا نآل ا دالا و ك تلقت وا رف الا اهنأل اع كنا يفرم

 ىلإ وأ «قوسلا ىلإ جرخي نأ دار امّلك موي لك هٌدجت «لعفي امب يلابي
 جک تردا ارميا جيو اذ بارلا يف ناظور ثعلب الم

 .(57205)هقر ءرافغتسالا لضفأ باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
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 ةيصعم هنأ كش ال اذهو «ةيفاعلا هللا لأسن ءاهتلازإو اهقلح ىلإ عراسي

 نأ بنذلا اذه نم هيلع ىَشْخُيل ناسنإلا َّنِإو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل

 . مظعأو َربكأ بونذ ىلإ ناطيشلا هب جردتي
 ھی ني یر تج مير ني روع موج کیا 0 :ىلاعت هللا لاق

 .«َنيِلِملعْلا رِجَأ معن ا

 بر اي كلذ انءازج لعجاو «نيلماعلا ءالؤه نم انلعجا مهللا

 . نيملاعلا

 | :ثيداحألا امأو

 اوُرِداَب :َلاق ا هللا َلْوُسَر نَا ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نع :لۇالاف - ۷
 يِسْمُيَو ءاًرفاك يِسْمْيَو اًنِمْؤُم لُجَولا ٌحِبْصُي ملْظُمْلا ٍلْيَنلا عطقك انف ٍلاَمْعَألاِ

 .'' ملسم هاور هاَيْنُدلا نم ٍضَرَعِب هّنيد ُعيِبَي ءاَرفاَك ُحِبْصُيَو انمْؤُم
 حرشلا

 نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع هاور اميف هللا همحر  ُّْلؤملا لاق

 : دارملاو ؛اهيلإ اوعرسأ ينعي ب :اوردابو «لامغألاب اوُرِداَب» : لاق ب َيبنلا

 هلل صالخإلا : نيرمأ اع 1 حلاصلا لمعلاو ؛ةحلاصلا ٌلامعألا

 نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحت وه اذهو ةا هللا لوسرل ةعباتملاو

 ‹ نتفلا رهاظت لبق لامعألاب ةردابملا ىلع ثحلا باب «ناميإلا تاک "4 ءملسم هج رخ (1)

 . (۱۱۸)مقر



 > تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 ماق ول ءحلاصب سيل صلاخب سيل يذلا لمعلاف «هللا لوز ادمحم

 ول ىَّتح ؛لبقُي ال ُهَلَمع َّنإف «هتالصب سانلا يئاري هنكلو ؛يلصي ُناسنإلا

  .اهتنينأمطو «اهننسو ءاهتابجاوو اتا ءةالصلا طورشب ىتأ
 اهطلاخ اهنآل ؛هنم لبقت ال اهّنكل ءرهاّظلا يف اًمات اا اهكلصأو

 ااا لا - لاو« كرخلا

 ١ لاق» : لاق يب يبنلا نأ - نع هللا يضر - ةريره يبأ نع ميسا

 نع ين انأف ؛ينكراش حا اذإ ! ينعي (كْرّشلا نَع ِءاكرشلا ىتغ أ تا : ىلاعَت

 ”«هكرشو ُةتكرَت يرْيَع يِعَم هيف كرش ًالَمَع لمع ْنَم١ «هكرش
'' . 

 ام ةعدبب ىتأ هّنكل ءهلمع يف ّصلخأ َناسنإلا َّنأ ول :اًضيأ كلذك

 ناك ول ىتح لبقُي ال هلّمَع َّنِإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهعرش

 ةعدبلا َّنأل ؛ كلذ هني ال هتاف « عوشخلا ّنِم يكيي ناك ول ىتح ءاًصاخم

 ٍةَعْدِب لکو «ةعذب ةثَدحُم َدَْحُم ّلك ّنإف» :لاقف ‹ةلالض اهنأب يب ٌئيبنلا اهَمَصَو

 , لی

 ليللا عطقك نتف دجوتس هَ أ ربخأ (مِلظُملا لیلا عقم افا : ل لاق م

 ذايعلاو رولا اهيف ىرُي ال ؛ةملظم ٌةّمهّلدم اهنأ ينعي - هللاب ذوعن  ملظملا

 .(59805)مقر «هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب «دهزلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 باتك «يذمرتلاو ٥ ۰۷)مقر «ةنسلا موزل يف تاب 6 ةنسلا اساتك .دوادوبأ هج رخأ )۲(

 يف ةجام نباو ا «عدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا يف ءاج ام باب ملعلا

 دنسملا يف دمحأو .(5؟)مقر «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب «ةمدقملا

 . حيحص نسح :يذمرتلا لاقو )1۲/6‹ ١١17(.
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 ١ كدمات

 «حَّرخملا نيأ يردي ام ءاًرئاح نوكي ؛ بهذي نيأ ناسنإلا يردي الو هللاب

 . نتفلا نم انذيعي نأ هللا لأسأ

 :تاوهشلا نم نوكي ام اهنمو «تاهّبَشلا نم ٌنوكي ام اهنم نتفلاو

 ٍلهأ نم لّصَح ام كلذ نمو «لهجلا ىلع ةينبم ةنتف لك : تاهّبّشلا ٌنتفف
 عدبلا لهأ وأ هللا ةعيرش نم سيل ام مهدئاقع يف اوعدتبا نيذلا عدبلا

 دق َناسنإلا َّنإف «هللا ةعيرش نم سيل ام مهلاعفأو مهلاوقأ يف ة اوعدتبا نيذلا

 ا بيس لا نع فف هللا ذاعلاو بوقت

 يتلا ةهبَتشملا رومألا نم تالماعُملا يف لصحي ام :اًضيأ كلذ نمو

 هدجت «هللاب ذايعلاو لاَّضلا بلق يف ةهبتشم «نقوملا بْلَق يف ٌةحضاو يه
 لأسن  بونذلا نير نم هبلق ىلع امل ْنكل «ةمّرحم اهنأ َنّيت ًةلماعم لماعتي

nاوس لور  r 

 مهو ايندلا ةو ا يف مهيعَس لص تذل ا داعأ نوركا كين لَه لف :  ءال وه يف هللا

 نورسخألا مه ءالؤهف ١[« €1 ۴° ا

 ظ . هللاب ذايعلاو

 اذه ئا فرعي ناسنإلا ذأ ىنعمب «تاوهّشلا نم- اضيأ د عتفلا ناوكتو

 نأ ملعيو «مارحلا لعفي لب ٠ «يلابي الف هيلإ هوعدت هَسْفن َّنأل نكلو ءٌةارح

 ةنتف هذه «بجاولا اذه كرتيف لسكلل هوعدت هّسفن ّنكل «تجاو اذه

 ةوهش ةنتف- نوكي ام مظعأ نم لب- اضيأ كلذ نمو ءةدارإ ةنتف ينعي «ةوهش

 لاق «ةمآلا هذه ىلع نوكي ام ٌرضأ نم هذهو «هللاب ذايعلاو طاوللا وأ انّرلا
 م هس 0

 نم ٍلاَجَرلا ىلع َرَضُأ ًةنثف يِدْعَب ُتْكَرَ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا



 ( تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
Dl €[ 

 يف تاك َليِئاَرْسِإ يتب ةنتف لأ نإف ءَءاستلا اوقتا» :لاقو «'"«ءاسنلا

E ةليذرلا هذه ىلإ وعدي نم  انعمتجم يفو - نآلا ايدلو  

 نولوقي ام ىلإ تمت ال ءامسأب اهيف َنوُوّيلي «ةيوتلم َبيلاسأب  هللاب ذايعلاو
 نم اهجورخو ءةأرملا رثسل ِكّنهت ْنِم ؛نوديري ام ىلإ ةليسو اهّنكل «ةلصب

 لأسن نكلو «ءالبلاو ُدَّشلا َكلذب َلصحيو «هلامعأ يف ّلجرلا كراشُتل اهتيب
 نع مهداعبإب ؛ مهيلع انماّكح طلسي نأو «مهروحن يف مُهَديك لعجي نأ هللا

 - ىلاعتو هناحبس- هللا لأسنو «دالبلا هذه يف داسفلاو بشلل اًببس نوي ام لک

  .هيلع مهثحتو «ريخلا ىلع مهّلدت ؛ةحلاص ةناطب انماّكحل َقوي نأ
 سانأ كانهو «ةنتف مظعأ يهو «ءاسنلا يف تناك ليئارسإ ينب ةنتف َّنِإ

 نأ لجأ نم ؛ةأرملا ةيارك ورده نا ٍلجأ نم ةكايح َّلك نوكيحي نالا

 قاّسملا اهب ْمّنَمَتَي ةرهزو ةوهش درجم «ىمّدلاك «ةروصلاك اهولعجي
 ؛ للاب ذايعلاو ةعاس ّلكو نيح ّلك اههجو ىلإ َنورظني «سانلا نم ء ءالمٌّسلاو

 مهتبكي فوسو ؛مهب طيحي فوس نيملسملا ًءاعد نأ هللا لوحب - نكلو

 يف ةأرملا لب-_ةيدوعسلا ةأرملا نوكت فوسو « نيبئاخ مهباقعأ ىلع مهّدريو

 . لجو رع هللا اهعضو ُثيح « ةنوُصَم ةمرتحم_مالسإلا دالب نم ناكم لك

 :(05093)مقر «ةأرملا مؤش نم ىقتي ام باب ءحاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 ءعاسنلا رانلا لهأ رثكأو ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب «قاقرلا باتك «ملسمو

 .(( 1 )مقر

  «ءاسنلا رانلا لهأ رثكأو ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب «قاقرلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 .(۲٤۲۷)مقر
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 يتلا نتفلا هذه نم انرلح - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا َنأ ةه ملا

 ذايعلاو «اًرفاك يسميو اًئمؤم ناسنإلا حبصي الا للا مك ىف

ET 

 نأ نظن الو «اينّدلا نم ٍضَرَعِب نيد عبي . ةيفاعلا هللا لأسن .اًرفاك

 وأ «هاج وأ «لام ًءاوس «ٌضَرَع ايندلا عاتم لك ءلاّملا وه ايندلا نم َضَرَعلا

 امك ءِضَرَع ِهّنإف عاتم نم ايندلا يف ام لک كلذ ريغ وأ اوا «ةساأئر

 4 ةر راکم را د قا دلا ززَيَحلا رع ترست » : لاعت لاق

 ضرع هلك ايندلا يف امف ٤ ۹[ ٠ :ءاسنلا]

 ا ا as نيذلا ءال وهف

 ا .اندلا نم يضرب مهنيد نوعي مهلك «اراثک نوحبصيو

 ا : لاق ٌتيح «مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن هب

 باذَع نم كب ٌدوعأ ينإ ًمهللا :لوقي «عبْرَأ نم للاب دِعَتْسَيْلَف - ريخألا

 يملا فرش د رمو ‹ِتاَمَملاو ايخَملا ةنتف نمو ءربقلا باذَع نمو منهج

 يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب مكايإو انتبثي نأ هللا لأسن ''”(لاّجدلا

 .ةرخآلا

 .ةالصلا يف هنم ذاعتسي ام باب «دجاسملا باتك ءظفللا اذهب ملسم هجرخأ 01(

 . (0۸۸)مقر



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 نبا َةَبْقُع  اهجتفو ِةَلَمْهُملا ٍنْيَّسلا رْسكب  ةَعَوُرس يبأ ْنَع :يناقلا - ۸
 هُ َمَّلَسَف ءَرْصَعْلا ةّنيِدَملاب هلك يللا َءاَرَو ُتْيَلَص :لاق هنع هللا ّيِضَر ٍثراحلا

 ْنِم ُساّنلا َعِرفَف ءِهِئاَسن رُجُح ٍضْعَب ىلإ سالا َباَقِر ىّطَخَتف ارش مَ

 ْنم اًنِئَش ُتْوَكَّذ» :َلاَق «هتعْرُس ْنم اوبجحتْدَق ْمُهّنأ ىاَرف ءمِهيَلَع َجَرَخف «هټ
 .يراخبلا هاور «هتَمْسقب ُتْرَمأَف ءيِنَسِبْحَي ْنأ تْهِرَكف هانَدْنع ِرْيت

 .«هّتَيَبَأ نأ تْهِرَكف ؛ِةَقَدَّصلا َنِم اًرْيِت ِتْيَبْلا يف ُتْفَّلَخ ُتْدَك» :هل ةياور يفو

 .ٍةَضف وأ بَهَذ ٌعطق «رْيّتلا»

 حرشلا
 هللا يضر ثراحلا نب ةبقع نع هلقن اميف - هللا همحر  فلؤملا لاق

 نيح هئ يبنلا ماقف .رصعلا ًةالص موي تاذ ايب يبنلا عم ىَّلص هنأ ؛هنع

 تارجح ضعب ىلإ سانلا باقر ا ؛اعرسم هتالص نم فرصنا

 للك يبنلا مهل نّيبف «كلذ نم اوبجع دق سانلا ىأرف «جرخ مث «هتاجوز

 هتمسق بجت امم ينعي .؛اَنَدْنِع ربت نم ايش ثْركذ» : لاتو اده تس

 . «هتمشقب ُتْرَمَأَف ىِنَسِبْحَي ْنَأ ُتْهَرَكَف»

 نع ناسنإلا ىناوتي الأو «ريخلا لعف ىلإ ةردابملا ثيدحلا اذه يفف

 ءريخلا هثوفيق ؛توملا هئجافب ىتم ىردي ال ناسنإلا نأل كلذو .«هلعف

 اذإو «نواهتب الو توملا دعب امل لمعي ءاسيك دوكي نأ يغبني ناسنإلاو

 بجاولا إف «صرلا زهتنيو ارسم نوكي هايثح رومأ يف ناسشإلا ناك

 .(651)مقر «مهاطختف ةجاح ركذف سانلاب ىلص نم باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)
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 33 :ىلاعتو قرات يرو ا ع

 0 DO EE و و او

hy 

 ىلإ ةردابم سانلا عرسأ ةا هللا لوسر نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 هريغ نأ امك ؛لمعلا ىلإ جاتحم  مالسلاو ةالصلا هيلع  هنأو «ريخلا

 ٌدَحَأ دنَجلا لذي نا هن 3 :لاقف ْتَّدَح امل اذهلو ؛لمعلا ىلإ جاتحم

 .''”(هتمخرب هللا َيِنَدَّمَكَتي نأ الإ انآ ًالو» :لاق ؟تنأ الَو : اولاق ««هلَّمَعب

 1 . مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا وه اذه

 نم مالسلا دعب باقّرلا يطخت زاوج ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 ةالصلا نم مالسلا دعب سانلا نأل كلذو «ةجاحل ناك اذإ امّيسالو «ةالصلا

 ِفالخب «فارصنالا مهل لب «مهنكامأ يف اوقبي نأ ىلإ ةجاح يف اوسيل

 اذهلو «سانلل ءاذيإ هنأل ؛هنع يهنم كلذ نإف «ةالصلا لبق باقّلا يَّطخت

 لاقف و ا حا اس

 . ''”(َتَيَدآْدَقَف نسلجا» : هل

 قبولا هريغك - ا و حاط وب

 ؛(1557)مقر «لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(١۱٠۲۸)مقر «. . .هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب «ةمايقلا ةفص باتك ‹ملسمو

 ((8١١١)مقر «ةعمجلا موي سانلا باقر يطخت باب «ةالصلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ (۲)

 «(۱۳۹۹)مقر ۰. ..سانلا باقر يطخت نع يهنلا باب «ةعمجلا باتك «يئاسنلاو

 .(دراوم - ۷۲٥)مقر هحيحص يف نابح نباو



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 ناك ام ت هلك ناك ذو هریک ےک امك يسر ناو .ةنايسنلا نخلي
 اًمولعم نكي مل ام لهجي ىلوأ باب نم كلذك هنإف «لبق نم هدنع اًمولعم

 لع هلو ولآ نير ىدنع مك ُلَوْفَأ ل لق :  هل هللا لاق امك «لبق نم هدنع
 سيل هنأ الملل نلعي نأ هللا ُهَرَمَأَف ٠١[. : ماعنألا] كَم ْنِإ کل لوف لو َبْيَعْل
 همالسو هللا تاولص كلّمب سيل هنأو «بيغلا ملعي ال هنأو ؛ هللا نئازخ هدنع

 مهتاّمهم يف ةي لوسرلا ىلإ نوئجتلي نم ىلع ليبسلا عطق اذه يفو
 هيلع هنأل ؛هئايلوأ نم اوسيلو هئادعأ نم ءالؤه َّنِإف «هنوعديو «مهتاّملمو

 مهنأل ؛مهلتق الإو اوبات نإف «مهباتتسال اًيح ناك ول - مالسلاو ةالصلا

 ءاّبرقم اكلم ال ؛ لجو رع هللا ريغ وعدي نأ زوجي ال ٌناسنإلا نإف ءنوكرشم
 ديحوتلا ةيامحل ءاج امنإ  مالسلاو ةالصلا هيلع - وهو ءًالسرم انين الو

 نم ملع دق ناك ام ىسنيو «بيغلا ملعي ال لَك يبنلاف هللا ةدابع قيقحتو

 دقو «ءادعألا نم ةياقولاو سابللاو برَّشلاو لكألا ىلإ جاتحيو «لبق
 . حالسلا نم افوخ  نيعرد سبل ينعي دحأ ةوزغ يف نيعرد نيب - رهاظ

 ةالصلا هيلع هقحلت ةيرشبلا ماكحألا عيمج «رشبلا نم هريغك وهف

 لإ كهل اسا لإ تحوي کنم رشم نأ امتِإ لف ٭ :هل هللا لاق اذهلو ؛مالسلاو

 «كلتَي» لقي مل ول «مكلثم رشب هنأب هَفْضو ْلَمأتق 61٠١ :فيكلا] 4دو
 لاک ريشي هنأ سالا قيرطي اع اا ايتن 8 لاقااذإ شعب. کا

 مهل اسا لإ وب «يحولاب الإ ءيشب مكيلع ٌرّيمتأ ال کلني لاق نکل
 ظ .ةيآلا #هلإ >
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 ناسنإلا نأو ءاهمظعو ةنامألا ةَّدش ىلع ٌليلد اًضيأ ثيدحلا اذه ىفو

 .(يِنَسِبْحَي نأ تْهَرَكَف» :لاق اذهلو ءهسبحت دق اهنإف اهئادأب ردابي مل اذإ

 نأ ناسنإلا ىلع بجي ؛ َنْيَّدلا ىف اضيأ كلذكف «ةنامألا ىف اذه ناك اذإو

 نأ سأب الف ِنْيَدلا ٌبحاص هل حمسي نأ الإ «ًالاح ناك اذإ هيد ءاضقب ردابي

 َّنِإ ىتح «هئادأل ةردابملا هيلع بجي هنإف ؛هل حمسي مل ناك اذإ امأ «رُخوي

 ؛نيَّدلا هيلع نم ىلع طقست جحلا ةضيرف َّنِإ :اولاق هللا مهمحر - ءاملعلا

 لبق  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا ناك « ميظع ُهرمأ نيّدلا نآل ؛هَيَّدؤي ىتح

 نإف 2؟ُدرْيَد هيلع له» : لأس لجرلاب هيلإ ءيج اذإ ؛ حوتفلا هيلع هللا حتفي نأ

 ناف «؟ع او هل لَه : ا 0 معن : :اولاق نإو هيلع ىّلصو مّدقت ل : اولاق

 ةالصلا كرتي . لصي ملو رخأت عال :اولاق نإو «ىلصو َمّدقت « معن : :اولاق

 ؛راصنألا نم لجر موي تاذ هيلإ مَّدَمَف .ٌّنُيَد هيلع ناك اذإ تيملا ىلع

 م :اولاق (؟َنْيَد هيلع لَه» : لاق مث «تاوطخ اطخف «هيلع يلصيل

 ىَلَع اوُلَص : لاقو رخأتف .ءافو اهل سیلو ریناند ةثالث : هللا لوسر

 لصي مل فيك «مههوجو ثريغت «موقلا هوجو يف كلذ ٌفرعف «مكبحاص

 ظ اي :لاقو «هنع هللا يضر ةداتق وبأ مّدقتف !؟مالسلاو ةالصلا هيلع ُنيبنلا هيلع

 . هيلع ىلصف اي يبنلا مدقتف ‹ هنید يلع « هللا لوسر

 ىلع ر داق وهو دلا اع شالا نيف اًريثك دجت نآلا ؛فسألا عمو

 «زاج لجر ىلع تملا نيد لاحأ نإ باب .ةلاوحلا تانك , يراخبلا هج رخآ 0010

 .(۲۲۸۹)مقر
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 ةالصلا هيلع - يبنلا نع تبث دقو «هللاب ذايعلاو لطامي هّنكلو «ءافولا
 25 5 م ۶ 5

 ةمهفي امك سيل نيدلا نأ ملعاو ''"«ملظ ٌنْغلا لطَم» :لاق هنأ  مالسلاو

 ف تبن اه لك نالا اهتمت رکا نيش ةعلس دا للا وه الا
 ةرجأ ىتح تسلا راجيإ ىتح  فلسلا - ضرقلا ىتح نيد وهف ةَّمْذلا

 ماد ام هئافوب ردابت نأ كيلع ؛ٌنيد وهف كتّمذ يف تّبثي ٍءيش يأ «ةرايسلا

 .ًالاح

 ىلغ بجي ام مسق يف ليكوتلا زاوج ىلع ٌليلد اضيأ ثيدحلا اذه يفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ّرمأف (هِتّمْسِقِب ُتْوَمَأَف» :لاق اذهلو ؛ هثمسق ناسنإلا

 ؛ هللا قوقح نم ةباينلا هلخدت قح لك يف زئاج ليكوتلا اذهو «مسقي نأ -

 «ءارشلاو ‹ عيبلاك ؛نييمدآلا قوقحو .ةاكزلا ءادأو اثم جحلاك

 : ( .اههبشأ امو «نهرلاو

 مدعو «تاريخلا لعف نمل ةردايملا وه :ثيدحلا اذه ةصالخو

 هيلع تداتعا نواهتلا ىلع كسفن تدكوع اذإ كنأ ملعاو «كلذ يف نواهتلا

 ىلاعت هللا لأسأو . هيلع تّداتعا ةردابملاو لعفلاو مزحلا ىلع اهتدكوع اذإو

 . هتدابع نسحو «هرکشو .هركذ ىلع مكايإو يننيعي نأ

 ‹(۲۲۸۷)مقر ؟ةلاوحلا يف عجري لهو ةلاوحلا باب «ةلاوحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1515١)مقر «ينغلا لطم ميرحت باب «ةاقاسملا باتك .ملسمو
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 َمْوَي يب يبدل ُلُجَر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ٍرِباَج ْنَع :ثلاثلا - 9

 َمُك هد ْيف َّنك ٍتاَرَمَت د ىقلأف نجلا يف» :لاق ؟انأ ناف تلتف ْنِ َتْنأَرَأ :دحأ

 ."'”هْيلَع َقْفَتُم .َلِتِق ىَّنَح َلَئاَق

 حوشلا
 cE هللا همحر - فلؤملا لاق

 تلئاق نإ تارا 6ا لوفر اي دحأ موي لكي ينل لاق الجر أ «هيبأ نعو

 مدقت مث ءهعم تناك تارمت ىقلأف 2ةنَجلا يف َتنأ١ : لاق ‹ٹلتق ىتح

 -ةباحصلا ةردابم ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفف «هنع هللا يضر َلِتُق ىتح لتاقف

 اذهو ءاهيف نورخأتي ال مهنأو «ةحلاصلا لامعألا ىلإ  مهنع هللا يضر

 . ةرخآلا يفو ءايندلا يف ةَّرعلا مهل تناك اذهلو ؛ مهنأش

 ىلإ مدقتف لزن مث «ديع موي سانلا بطخ هيي ّيبنلا نأ اذه ُريظنو
 اهصرخ ذخأت نهنم ةأرملا ٍتلعجف «ةقدصلاب ًنهرمأو «نهبطخف ءاسنلا

 ملو .' "لَك يبنلا هاطعأ ىتح «هحمجي «لالب بوث يف هيقلتو ءاهمتاخو
 . نهيلح نم ىتح ّنقدصت لب «ةقدصلاب  نهنع هللا يضر -َنرخأتي

 يف هنإف ؛هللا ليبس يف لتق ْنَم َّنأ :دئاوفلا نم رباج ثيدح يفو

 وه : هللا ليبس يف لتقي يذلا ؟هللا ليبس يف لتقُي يذلا وه نَم نكلو «ةنجلا

 باتك «ملسمو «(5057)مقر ءدحأ ةوزغ باب «يزاخملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1899)مقر «دیهشلل ةنجلا توبث باب «ةرامإلا

 ءاهيف ةعافشلاو ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب «ةاكزلا باتك .يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(٤۸۸)مقر ‹ نيديعلا ةالص يف عماج باب «نيديعلا باتك .ملسمو «(۳۱٤۱)مقر



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 الو ةعاجش الو ةّيمح لتاقي ال ءايلعلا يه هللا ةملك َنوكتل لتاقي يذلا
 لثم ؛ةّيمح لتاق نم امأ ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاقي امنإو «ءاير
 ؛ءادهش اوسيل ءالؤه نإف «ًالثم ةيبرعلا ةّيموقلا لجأ نم نولتاقي نيذلا

 . ةّيمح هنأل هللا ليبس يف سيل ةيبرعلا ةيموقلا لجأ نم لاتقلا نأل كلذو

 ىلع هتعاجش هلمحت نم ينعي ؛ةعاجش لتاقي نم :اًضيأ كلذكو
 موقي نأ بحي ةفصب فصتا اذإ ناسنإلا َّنأ ُبلاغلاو «عاجش هنأل لاتقلا

 . هللا ليبس يف سيل لق اذإ اًضيأ اذهف ءاهب
 لجر هنأو «هناكم ىرْيل ؛هللاب ذايعلاو ةاءارم لتاق نم : اًضيأ كلذكو

 نع لئس ةي يبنلا نأل ؛هللا ليبس يف سيل هنإف «رافكلا ءادعألا لتاقي
 يف كلذ يأ ؛هناكم ىريل لتاقيو «ةعاجش لتاقيو ءةّيمح لتاقي لجرلا
 . "هللا لبس ْيِف وهف العلا يه هللا ُةَمِلَك نوک لاق ْنَم» : لاقف ؟هللا ليبس

 ةفرعم ىلع  مهنع هللا يضر  ةباحصلا صرح ىلع ليلد اذه يفو
 نم اذه ناكو «مالسلاو ةالصلا هيلع َئبنلا لأس لجرلا اذه نآل ؛رومألا

 نوديفتسي مهنأل ؛ ةي يبنلا اولأسي ىتح ةصرفلا نْوُتْوَمُي ال مهنأ ؛ مهتداع
 اذإ مث «ملعلاب هيلع هللا نم دق ةعيرشلاب ملاعلا نإف «ٌالمعو اًملع اذه نم

 .مهنأش اذه ناك  مهنع هللا يضر  ةباحصلاو «ىرخأ ةَّنم هذهف هب لمع

 ام فالخب «هب اولمعي نأ لجأ نم يعرشلا مكحلا نع لَك يبنلا نولأسيف

 ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب ءداهجلا باتك 506 هجرخأ )١(

 وهف ايلعلا يه هللا ةملك: ها لتاق نم باب .ةرامإلا باتك < 00 نا
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 “© رک

 اذإ ىتح ؛ةيعرشلا ماكحألا نع َنولأسي مهنإف «مويلا سانلا نم ريثك هيلع

 ملعلا نم نوديري ال مهنأكو «مهروهظ ءارو اهوذبنو ءاهوكرت اهب اوملع
 كرت نَم نال ؛نيبم نارسخ ةقيقحلا يف اذهو «ةيرظنلا ةفرعملا دّرجم لإ

 . هنم ريخ لهاجلا نإف هب هيلع دعب لمعلا
 لتاقن نحن :نولوقيو «نولتاقي ًالاجر انيأر ول : لئاق لاق اذإف

 ؟ديهش هنأب هل دهشن لَه ؛ مهنم ٌّدحأ لتق مث «مالسإلا نع اًعافد «مالسإلل
 ملكي م ولم نام : لاق ةَ ىيبنلا َّنأل ؛ديهش هنأب دهشن ال . ال : باوجلاف

 E هلْيبَس ٰيف ملُكُي ْنَمِب . 6 -وللا لیس يف

 ملغأ هللاو» :ةلوقف «كشملا حير ُحْبَرلاو نقل نول نوللا امد بَ

 00 ا (هلْيبَس يف ۾ كي مب
 هدو

 موي تاذ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع َبطَخو لا دنع تالا

 نأ هلعلو ء«ديهش نالفو ديهش ٌنالف :نولوقت مكنإ «سانلا اهيأ :لاقف
 ءاذكه اولوقت : ال ينعي ؛لولغلا نم اهلمح دق ينعي ؛هتلحار رقوأ دق نوكي

 صخشل ْدّهشت الف «ديهش وهف هللا ليبس يف ليف وأ تام ْنَم :اولوق ْنكلو
 اذه ىوس ْنَم امأ «هل دهشت كنإف ةا ٌييبنلا هل دهش ْنَم الإ ؛ٌديهش هنأ هنيعب

 لوکی نأ وجرن اذهو «ديهش وهف هللا ليبس يف لتق نم : لق ءاّماع اًمالك لقف

 قفوملا هللاو . al يملا

 او تي و

 0 7 .(141/5)مقر هللا ليبس يف جورخلاو داهجلا لضف باب «ةرامإلا باتك ءملسمو |
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 ىبنلا ىلإ لجر ءاَج :لاق  هنع هللا يضر  ةريرش ىبأ نع :عباّرلا- ١
 1 : 2 i وي 2 TTT E 2 هك

 منحص تنا و قّدَصت نآ» :لاق ؟اًرجأ ُمظغأ ةقّدّصلا ىأ .هللا لوسر اب :لاقف ,::

 SS ol 0 N ل را ل ا
 :..دلق موقلحلا تعليب اذإ ىتح لهمت الو ءىدغلا لماتو .رةقلا ىشحت حبحش

 .''"هيلع ٌقفتم «نالفل ناک ذقو .اذك نالفلو اذك نالفل

 .بازضلاو ماَعْطلا ىّرحم :«ُءىرملا»ۇ ..سفنلا ىر دم :«موقلخلا»

 رجلا
 لعف ىلإ ةردابملا باب يف هللا همحر  فلؤملا هقاس ثيدحلا اذه

 يبنلا لأس لج رلا اذه َّنإف . اهيلع لبقأ اذإ اهلعف يف ددرتلا مدعو «تاريخلا
 يف الو ءاهعون يف لضفأ ةقدصلا يأ ديري ال وهو ؟لضفأ ةقدصلا يأ : ةي

 ءاهريغ نم لضفأ ةقدصلا هيف نوكت يذلا ٌثقولا وه ام ديري امنإو ءاهتيمك

 حيحش ِندبلا حيحضص ينعي احيحش ٌحيحص تنو قّدَصَت نأ» :هل لاقف

 لمأي هنأل ؛لاملاب اًحيحش ناك اًحيحص ناك اذإ ناسنإلا نأ ؛ سفنلا

 الو «هدنع صخرت اينّذلا َّنإف ءاضيرم ناك اذإ امأ ءرقفلا ىشخيو ءَءاقبلا

 ا د

 eT ENE .حِبِحَش خيجص تنو َقَدَص "ا :لاق
 .نسحأ ىلوآلا ةياورلا نكلو )  تلا لاتو فعلا تخت ١ :ةياور يفو

 لوطو ءاقبلا لمت اًحيحص كنوكل كنأ : يعي اا ا :هلوقو

 «(۱۹٤۱)مقر « حيحصلا حيحشلا ةقدص لضف باب .ةاكرلا باتك «يراخبلا هجرخأ 0(

 ٠ حيحشلا تق ةقدص ةقدصلا 6 نأ نايب باب «ةاكزلا باتك .ملسمو

 .( نع
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 اير ت ناك ر ا ةيحصلا ناسنإلا نأل' اا
 َرَقفلا ىشختو» : هلوقو .توملا ب راقتي هنإف ؛ضيرملا فالخب ءناسنإلا

 ام نأل ؛ةايحلا هب تلاط اذإ رقفلا ىشخي ناسنإلا َّنإف «كتايح ٍلوطل : ينعي

 . كحشو كتّحص لاح يف قّدصتت نأ ؛نوكي ام لضفأ اذهف «دفني هدنع .

 : تلق ءموُقأحلا ِتَّعَكِب اَذِإ ىَّتَح» ءةقدصلا كرتت ال يأ «لهْمُت ًالو»

 كءاج اذإ ىتح «ةقدصلا رخؤتو «لهمت ال ينعي «اذك ِنَالفلو اذك ٍنالفل

 ED ايلا ب راع ااا هاو e كاجير م ارو كربلا

 يأ (زآلفل ن .5 دو دو و») « ةقدص ينعي ' e , «اذك ٍنالفل

 تام ادا ناسا نإفا. كرن يذلل : ىنعي ىنعي : «نآلفل» «كريغل لاملا ناك دق

 هنا ءيش هل قبي ملو «هکلم لقتنا

 لبق ةقدصلاب ردابي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 لقأ كلذ ناك ءلجألا روضح لاح يف قدصت اذإ هنأو «توملا هيتأي نأ

 ] حيحش حيحص وهو قّدصت ول امم ًالضف

 ُربَتْعُي هنإف توملا قايس يف ملكت اذإ ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 ةربع ال هنإف لوقي امب رعشي ال راص ىتح َلَمْذَأ نإف «لهذُي مل اذإ هم

 دق ذقو اذك نالو اذك نال : تلف موقلحلا ِتَعَلَب اإ ىَتَحا : هلوقل «همالكب

 ْ . «نالفل ناک

 ىتح دعصت «ندبلا لفسأ نم جرخت حورلا نأ ىلع ليلد هيفو
 ِتَعَلَب اَذِإ ىَّتح١ : لاق اذهلو «كانه نم ٌضَبْفَت مث «ندبلا ىلعأ ىلإ لصت

 ج شاو © 9 موقلحلا تب اإ ولف : ىلاعت هلوقك اذهو ««موقلحلا
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 ا د و و
 جرخت «هلقسأ ناسنإلا نم تومي ام ٌلَّوأف ء[٤۸ ٠۸۳ :ةعقاولا] € تورظنل

 كلم اهضبقي مث «موقلحلا ىلإ لصت نأ ىلإ «ندبلا يف دعصت نأب ٌحورلا

 . قفوملا هللاو .ةداعسلاو ريخلاب مكلو انل متخي نأ هللا لأسن «توملا

 انأ :هنع هللا يضر ةناّحُدوُنأ لاقف ,ُدؤقلا َمِّهحأف «؟هقَحب ُهَذْحخَأَب نّمف» :لاق ع ٠ 7 رج ا ول e ا ب 6 و 007
 = م

 ن
 ملسم هاور .َنيكِرْشُملا َءاَم هب َقَلَفف ُهَذَخاَف ,هقحب ُهْدْحَآ ھم

 .اوُقَقَوَت يأ :«ُمْوَقلا مّجحَأ» :ُةَلْؤق .ةشرخ نِي كاّمس :ةَناَحُد يبأ مسا

 .ْمُهَسوُؤُر أ :«َنيِكِرْشُمْلا َماَه» قش يأ :«هب َقَف»َو

 ةوزغو ؛دحأ ةوزغ يف ايب لوسرلا نإ : سنأ لوقي ثيدحلا اذه يف

 لبج دحأو «هسفنب لكي هللا لوسر اهازغ يتلا رابكلا تاوزغلا ىدخإ دحأ

 لتقب ردب موي اوبيصأ امل اشيرق نأ :ةوزغلا ببس ناكو «ةنيدملا برق
 ىلإ اوءاجف هيب يبنلا نم رأثلاب اوذخأي نأ اودارأ ؛ مهئارّبكو مهئامعز

 ملع نيح هّباحصأ هيب يبنلا راشتساف ايب لوسرلا وزغ نوديري ةنيدملا

 ةنيدملا اولخد اذإ مهنأو «ةنيدملا يف ءاقبلاب مهضعب هيلع راشأف «مهمودقب

0010 

 ؛مهضعب راشأو «تويبلا يف نوئّصَحتم مهو لبثلاب مهوُمري نأ ّنكمأ

 )١( «ةناجد يبأ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك «ملسم هجرخأ رقم)541١(.
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 جرخي نأ اوراشأ ؛ردب ةوزغ اورضحي مل نيذلاو مهنم بابشلا اميسالو

 .جرخ مث «برحلا ةَمال ينعي «هتمال سبلو هتيب ايب يبنلا لخدف «مهيلإ

 . دحأ يف مهيلإ جورخلاب رمأو
 ام نسحأ نم اًبترم امص هَباحصأ يب يبنلا ٌففصو ءدُحَأ يف اوّقتلاف

 - ًالجر نوسمخ مهو  لبّتلاب يمرلا نونسحي نيذلا ةامّولا لعجو «نوكي

 ال :مهل لاقو هنع هللا يضر ريبج نب هللا دبع مهيلع َرَّمأو «لبجلا ىلع

 . انيلع وأ انل تناك ءاوس « مكناكم يف اوقبا «مكناكم اوحربت

 راصو «رابدألا اوّلوو ًنوكرشملا مزهنا ءَناَّفصلا ىقتلا املف
 ذخأن اولزنا : لبجلا ىف نيذلا ةامّولا لاقف ا وحج ا ا

 يف ىف اوقبي نأ مهل الڳ يبنلا لوقب مريم مهركذف .اهعمجنو «مئانخلا

 اوُظ مهنع هللا يضر- مهنكلو «مهيلع وأ نيملسملل تناك ءاوس « مهناكم

 املف «ليلق ٌرفن الإ قبي ملو اولو نيكرشملا اوأر مهنأل ؛ ىهتنا دق رمألا نأ

 نف نيالا ىلع اورك «ةامرلا نم اخ قف" للا نأ: رف داسر أر

 لج ميكحلا زيزعلا رَدَقِب ناك ام راصف «نيملسملاب اوطلتخا مث «مهفلخ

 دبع نب ةزمح مهنمو «ًالجر ٌنوعبس نيملسملا نم دهْشٌّدساو ءالعو

 . هلوسر دسأو هللا ُدَّسَأ اي هللا لوسر ٌدع_هنع هللا يضر_بلطملا

 فيك ءاذه ىّنأ :اولاق ؛ ةميظعلا ةبيصملا هذهب نوملسملا بيصأ املف

 معو نيطايخلا مهعم و نقلا هني نسر از للا لسور انعمو مزين

 دق ٌةَبيِصُم متبصأ ال َوأ» : مهل لجو رع هلل لاقف «نيطايشلا دونج

 متنأ ه0 :نارمع لآ] * ٌمْكِيْفَنَأ دنع نم وه لف اده نا ل ام ُمَبَص



 دلش اَذِإ یخ # :ىلاعت هللا لاق امك «مَتْيَصَع مكنأل ؛ببسلا

 :نارمع لآ] وب شام مکر ام دب ن مُكِْكصَعَو ر مالا يف َمُحَعَركَكَو

 . نوهركت ام لصح ينعي 57

 لآ ةروس يف لجو رع هللا اهركذ ؛ ةميظع مكجل ؛لصح ام لصحف

 هلثم َرَأ مل اًديج اًمالك_هللا همحر  ميقلا 0 ظفاحلا اهيلع ملكتو «نارمع

 . ةوزغلا هذه نم ةميظعلا مكجلا نايب يف ؛«داعملا داز» باتك يف

 لاقف ءاًميس ذخأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا نأٌوهملا

 مهيديأ اوعفر ءهذخأن : لاق مهلك (؟فّيَّسلا اذه ينم ځا نم : هباحصأل

 ؛ موقلا مجحأف « (؟هّقَحِب هذخأپ ْنَمَق» : لاقف ءانأ انأ :نولوقي ءاهوطسبو

 نوعيطتسي ال اًدج اًريبك وکی ُهّقح َّنأ نوشخي .هّقح ام نوملعي ال مهنأل

 اذه اوذخأ دق نونوكيف «هب مايقلا نع اوزجعي نأ اضيأ نوشخيو «هب مايقلا

 - ةَناَجْدابَأ فو هللا نكلو « هب نوفوي ال مث هللا لوسر نم دهعلا ىلع فيسلا
 ىتح هب ب رضی نأ وهو ؛هقحب هذخأف «هقحب هذخآ انآ : لاقف  هنع هللا يضر

 َنيكرشملا ماه هب قلفو «هب لتاقو  هنع هللا يضر  هقحب هذخأ ءرسكني
 . هنع هللا يضر

 نأو ءرخأتي الأو «ريخلاب ردابي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع ليلد اذه يف

 . هللا هتاعأ ؛ ًنرظلا هب ّنسحأو هللاب ناعتسا اذإ وهو « لجو رع هللاب نيعتسي

 .اهمظعتسي «ةميظع اهنأ ىري وأ «ةدابعلا رثكتسي امبر سانلا نم ٌريثك

 هللا ىلع لکوت «هللاب نعتسا :ناسنإلل لاقي نكلو «هيبقع ىلع صكتيف
 رشبأف ؛ لجو رع هيضري اميف تلخدو «هيلع تلكوتو «هللاب تنعتسا اذإو
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 هلل ىلع لوب نمو :  ىلاعت هللا لاق امك ؛ كنيعيس ىلاعت_ هللا نأو «ريخلاب
 ١[. : قالطلا] #ءةبسح وهف

 مل هنأل ؛هتمأل لَك يبنلا ةياعر نسح ىلع - اضيأ - ٌليلد اذه يفو

 اذكهو «سانلا موُمعل رمألا لعج هنكلو «سانلا نم اًدحأ فيسلاب ّنصخي

 فرصتي الأو ءاّدحأ يباحُي الأ ؛ةيعر هللا هاعرتسا يذلا ناسنإلل يغبني

 هنأ ٌّنرَظُي افؤصت فّرصت وأ ءاّدحأ ىباح اذإ هنأل ؛هيف باحم هنأ ٌنظُي افرصت

 زاتما ول امأ .ةعامجلا ىلع رّثؤي اذهو «ةقرف موقلا نم لصح «هيف ىباح
 هنكلو «ءيشب ناسنإلا هّصخ مث «هريغ يف دجوت ال ةزيمب سانلا نم دحأ

 . هب سأب ال اذهف ؛ مهيف دجوت ال يتلا ؛ةزيملا هذهل هصخ هنأ ةعامجلل نيبي

 ظ . قفوملا هللاو

al و 7 
0 CS 9 

 - ُهْنَع هللا ّيضَر-ِكلاَم َّنّب َسْنَآ اَنْيَتَأ :َلاَق ٌيِدع ِنْئ رْيَبَّزلا نع :سداّسلا 5

 لإ ُناَمَر مكيلع ياي ال هّنإف ءاوربصا» :َلاَقف .ِحاّجَحْلا َنِم ىَقْلَن اَم ِهْيَلِإ اًنْوَكَشَف
 .''”يراخدلا هاور لَك ْمُكَيِبُن ْنم هثعمّس ,ْمُكَبَر اْوَقَلَت ىَّمَح هنم وش هَدْعَب يذّلاَو

 ظ قلا

 ىلإ اوتأ مهنأ ؛ يدع نب ريبزلا نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 يقبو ءرّمع دق ناكو ءاي هللا لوسر مداخ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 نم ءيش هتقو كردأ دق ناكو .ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس نيعست ىلاوح ىلإ

 )١( «هنم ٌرش هدعب يذلا الإ نامز ىتأي ال باب «نتفلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)١58/1(.
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 دحأ ؛ يفقثلا فسوي نب ٍجاَّجَحلا نم نودجي ام هيلإ نوكشي اوءاجف «نتفلا

 (رابج ناكو «ءامدلا كفسو ملّظلاب اًقورعم ناكو «ةيمأ ينب ءافلخل ءارمألا .

 . هللاب ذايعلاو اًدينع

 لعجو «هنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع لاتقل ةكم رصاح يذلا وهو

 ىذا دق ناكو ءاهنم اًئيش مده وأ اهّمده ىتح ؛قينجنملاب ةبعكلا يمري

 سنأ مهل لاقف «هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىلإ نوكشي اوءاجف «سانلا

 نأل كلذو «رومألا ةالّؤو روج ىلع ربصلاب مهّرمأ ؛اوربصا : هنع هللا يضر

 اھ لاق اک الا ملظ پی سالا ىلع وطلعت نق روی لا ر
 .[174 : ماعنألا] وبس أونأك اب اصعب سعب َنيِلطلا صعب لون كلدكو #

 .مهنادبأ يف وأ «مهلاومأ يف سانلا اوملظ دق رومألا ةالو تيأر اذإف

 يف ركفف ؛كلذ هبشأ ام وأ «ٌلجو رع هللا ىلإ ةوعدلا نيبو مهنيب اولاح وأ

 طاف ؛اوفرحنا نيذلا مه «سانلا نم هّساسأ ءالبلا نأ ذجت ؛سانلا لاح
 اک ےن اک نسل وتم و ءرومألا ةالو نم طْلس ْنَم مهيلع هلا

 . مكيلع ىَلوُي نونوكت
 عمج  ناورم نب كلملا دبع هنظأو  ةيمأ ينب ءافلخ ضعب نأ ركذُيو

 ءاهجلا عمج «ةيالولا يف نوملكتي سانلا نأ عمس امل ؛ سانلا ءاهجُو

 ؟رمعو ركبوبأ ناك امك مكل نوكن نأ نوديرتأ «سانلا اهيأ :مهل لاقو

 ركبوبأ مهيلع ىلوت نيذلا لاجرلاك اونوك :لاق «كلذ يرن ىلب :اولاق

 «مهكولُم نيد ىلع سانلا نأ ينعي ءرمعو ركب يبأك مكل َنوكنل ؛رمعو
 سالا لانيعأ يس ةوكر ع اار ا 0 اا
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 - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ جراوخلا نم لجر ءاجو

 : لاق «رمعو ركب يبأ ىلع اوضقتني ملو كيلع اوضقتنا سانلا لاب ام :لاقو

 نأ ينعي ؛كلاثمأو تنأ يلاجرو «يلاثمأو انأ رمعو ركب يبأ لاجر نآل

 ظ . ةالكولا مهيلع تطلس اوملظ اذإ سانلا
 َربصي نأ ٌبجاولا «بجاولا وه اذهو ءاوربصا :سنأ لاق اذهلو

 امبر ٌرشلا ؛ةلوهس لكب يتأت رومألا نأ ّنظت ال «ةَجؤف ِةَبْرك ّلكلو «ناسنإلا

 نأ انيلع نكلو ءاَدبأ ريخلا ىلع لادي نل هنكلو ؛ةمجه ىيتأيو ةتغَب يتأي

 رومألا جلاعن ءروهتن الو ملستسن ال «ةمكحب رومألا عم ناو وضل

 اوُقََو اوطيارو اوُرِاَصَو اورا أوُنَماَء لأ اهيا .نأتو ربصو ةمكحب
 هبابسأ هذهف حالفلا ديرت تنك نإ «[۲۰۰ :نارمع لآ] € ےب وحلت كلَّ هَل
 كع هلأ اوتو اوطيارو اورباصو ايضا » :ءايشأ ةعبرأ ؛هقرط هذهو
 . ترحل

 ٌرشأ هدعب امو الإ نامز سانلا ىلع يتأي ال هنإف : كلام نب ٌنسنأ لاق مث

 لكك لوسرلا نأ ينعي e رايت SS لير ارا حا

 «نيدلا يف هنم رش .(هنم رش هدْعب امو الإ ناَمَر سآّتلا ىلَع َْبَي ال» : لاق

 ا , يف اًرش نوكي دق لب «اًماع اًملطم ارش سل لا ادو

 . اذكهو ىرخأ عضاوم يف اًريخ نويو
 ىلع اوحتفنا املكو «ةيهافرلا يف اودادزا املك سانلا نإف ؛اذه عمو

 نأل ؛ناسنإلا رمدت يتلا يه ةيهافرلاف ءرورشلا مهيلع تحتفنا ؛سانلا

 راصو «هبلق ميعنت نع لفغ ؛هدسج ميعنتو ةيهافرلا ىلإ رظن اذإ ناسنإلا
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 وه اذهو «نتنلاو ناديدلا ىلإ هلام يذلا دسجلا اذه َمَعني نأ هّمه ذبكأ

 ام :لوقيو الإ اًدحأ دجت داكت ال «مويلا سانلا رض يذلا وه اذهو «ءالبلا

 للا نوعر قيذلا حم آد ا ا ان ان

 ىلإ اهب لصوتي ةبترم وأ ةبتر لانيل سردي امنإ مهضعب ؛ ملعلا نوسرديو

 يه امنإ اهُميعنو ايندلاو «ميظع رمأل قَلْخُي مل َناسنإلا ّنأكو .ايندلا ميعن

 . ةليسو مكايإو هلمعتسن نأ هللا لأسن . طقف ةليسو

 ناسنإلا ىلع يغبني : هانعم ام - هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 تيب لج امكو برك ال زاحلا ا امك لالا اس نا

 . طئاغلل ءالخلا

 ربكأ لاملا لعجت ال «هردق نوفرعيو لاملا نوفرعي نيذلا مه ءالؤهف

 وه كمه راصو «لاملا كبكر لاملا بكرت مل نإف «لاملا بكرا «كّمه

 الا

 نورظني اوراصو ءايندلا مهيلع تحتفنا املك سانلا نإ :لوقن اذهلو

 : 486 يننلا لاق ءايندلا نم اوحبر ام ردقب ةرخآلا نم نورسخي مهنإف ءاهبلإ

 تور ار رقفلا مكيلع فاخأ ام ينعي «مكيلَع ئَشْح +[ رقفلا ام هللاو»

 .مُكلب ناک ْنَم ىلَع طی امك ايلا میل طب نأ ىّشْحَأ ينكلو»

 E (مُهْتَكلْهَأ امك ْمُكَكلْهُتو ءاَمْوُسَفاَنَت امك اًموُسَفاَنَتَ

 باتك «ملسمو «(5١501)مقر ثيدح (١؟)وقر باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١595)مقر «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا باب ءدهزلا
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 سانلا ٌكلهأ يذلا «مويلا سانلا ٌكلهأ يذلا اذه «مالسلاو ةالصلا هيلع -

 تقلخ اهنأ ال اهل اوقلخ امّنِإ مهّنأك مهثوكو ءايندلا يف ُنمفانتلا مويلا

 هللا لأسن ساكتنالا نم اذهو هَل اوُقِلَخ اًمع مهل قلخ امب اولغتشاف مهل

 . ةيفاعلا

 اوملظ ناو رومألا ةالو ىلع زمضلا بوجو ثيدحلا اله يفو

 ؛ ءاوس دح ىلع مهايإو تنأ نوكت اًمقوم مهعم فقت فوس كنأل ءاوراجو

 نظت ال «كوملظ اذإ ةمايقلا موي مهمصخ نوكت فوس «كولملا كَم دنع

 نأ دبال قولخملا ٌقح ءاَدبأ ًءابه ٌبهذيس ملظلا نم ايندلا يف نوكي ام نأ

 يضقيل لجو رع هللا يدي نيب مهعم ُفقت ٌفوس تنأف ؛ةمايقلا موي ذخؤي

 سفنلا ٌنانئمطا كلذب كل ٌلصحيف «جرفلا رظتناو ربصاف «لدعلاب مكنيب

 دقف هللا نم جرفلا ترظتنا اذإو «هب هلل دبعتت «ةدابع جرفلا ٌراظتناو «تابثلاو
OT Tyد ر و ىلا  

 عم ناو ‹بّركلا عم جّرفلا نآو .ربصلا َعَم رصنلا نأ ملعاو» : 44 ٌنبنلا لاق

a |ظ  

 ام ىلإ ريغتيو رخت ناه ناو ‹نامزلا ءوس نم ٌريذحتلا اذه يفو

 ْنَم» :هباحصأل موي تاذ- مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لاق دقو .رشأ وه

 ليلق ايندلا يف انشيعو - اننأ نظأو “اريك افلا ىَريَسَف منم عَ

 )١( دنسملا ىف دمحأ هجرخأ )١/٠١۷(.

 باتك «يذمرتلاو «( )٤10۷ مقر «ةنسلا موزل يف باب «ةنسلا باتك «دوادوبأ هجرخأ (؟)
 يف ةجام نباو«(57177)مقر «عدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا يف ءاج ام باب «ملعلا
 - يف دمحأو 57(2)هقر «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب ءةمدقملا



 ل 0 4 حا

 يضف ا نينا دقق نالت اننا ا

 . رضاحلا تقولا نينسو

 ُنَدؤي ال ناك - عماجلا دجسم  دجسملا اذه َّنأ ؛هب قثأ نم ينثدح
 دجسملا ىلإ سانلا يتأي ءلوألا فصلا َّمَت دقو ّآلإ رجفلا

 تريغت !!ليلق .؟هللا ءاش ام الإ مويلا نودجهتملا نيأ ءنودّجهتي

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك مهنم ّدحاولا جت تنك :لاوحألا

 «ينقزرا مهللا :لوقي حبصأ اذإ '"”«اًناطب حور ُحْوُوَتَو اًصاَمخ وُدْفَت ريطلاك)

 نف ي سالا رك اف: هازل هار فا ر رف ندعو د0ا االق

 ..هيلإ لکو اًئيش قلعت نمو «هللا ىوس نم ىلع نودمتعي .ءيشلا اذه

 -ىلاعتو هناحبس هللا نأ كش ال هلل دمحلاو  ةريخألا ةنوآلا يف معن

 مهيلع حتف «هلضف نم مُهَديِزَي نأ ىلاعت هللا َلأسأ ؛اًحتف بابشلا ىلع حتف

 ةيضاملا تاونسلاو «ةريخآلا هذه انتاونس نيب دجتف «هللا ىلإ اولبقأو

 ذجت داكت ال تنك ؛ةنس نيرشع وحن لبق ءاّميظع اًقرف بابشلل ةبسنلاب
 مه دجسملا يف نم رثكأف  دمحلا هللو  نآلا امأ ءدجسملاب بابشلا

 ا ناسنالا وكري ا و اا

 «ناك امهم حالصلا ىلا هوما ةالُو ٌةطضت فوسف َحَلَص اذإ بعشلا نأ

 حالصلاب مهيلع هللا نم نيذلا  دالبلا هذه ريغ يف انناوخإل وجرن نحنف

 ةالصل
 ر

 و

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاو )1555/5-/١119( دتنملا =<

 ‹ةجام نباو 751755(2)مقر هللا ىلع لكوتلا يف باب .دهزلا باتك . يذمرتلا هج رخأ )010

 )0127١/١(. دنسملا يف دمحأو «(75١5)مقر «نيقيلاو لكوتلا باب ءدهزلا باتك



egg rRNAس د ع يي يسمو  

 مكتالُو نإف ءاوربصا :لوقنو «ةالؤلا مهل َحلصُي نأ - قحلا ىلع اوماقتساو

 .رارطضالاب ةالولا تحلص ؛ بوعشلا تحلصاذإف .مهنع اًمغر نوحلصيس

 . ميرك داوج هنإ ؛ مهبوعشو مهرومأ ةالو نيملسملل حلصي نأ هللا لأسن

f af af 

  2 2ني

 :لاق يي هللا لوسر َّنأ  هنع هللا يضر - ةريرُه يبأ نع :عباّسلا - ۳

 اًضَرَم وأ ءاًيغْطُم ّنغ ؤأ ءاّيسْنُم ارفف الإ َنْوُرِطَتْنَت ْلَه ءاَعْبَس ٍلاَمْعألاِب اوُرِداَب»
 ةقاّسلا وأ ءرظَتْنُي بئاغ د رشف َلاَّكّدلا وأ ءاًرهْحُم اَنْوَم ؤأ ءاَدِنْفَم اَمَرَه وَ ءاَدِسْفُم

 7 سج ٌتيدح :لاقو يذمرتلا هاور .ْرَمَأو ىَهْذأ ُةَعاسلاف

 حرشلا
 ام ؛ةددعتم ثيداحأ يف ركذ- مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا نأ انل قبس

 اذه يفو «ةحلاصلا نايعالاب نانقالا ردات نأ مزحلا نم هنأ ىلع لدي

 ردابي نأ ناسنوإلل يغبني ؛ةددعتم ءايشأ ىلإ هِي يبنلا افا :ةفيحلا

 ااا د ضبا ا ٍلاّمْغَألاب اوُرداب» : لاقف .اهنم ارذح لامعألاب

 نورظتنَت لَه» : لاق . رقفلا اهنم «هبيصت نأ ىشخي ؛تاسنإلاب ةطيحم اهلك

 ةا :قزرلل ةبسنلاب نيلاح نيب ناسنإلا . ا أ ام اًرَقَف د الإ

 ءروصقلاو «لهألاو «نينبلاو «لاملاب هّدميو - لجو رع - هللا هينغي

 هذه ىف هسفن ىأر اذإف «ىنغلا رومأ نم كلذ ريغو «هاجلاو «بكارملاو

 لاقو «(77207)مقر «لمعلاب ةردابملا يف ءاج ام باب «دهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ ١(



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
 ED ااا تطكا

 هللا ةدابع نع فكنتسيو «ربكتيو ديزيو «هللاب ذايعلاو ىغطي هنإف ؛لاحلا

 4یا كی إد © قفتنا همر نآ < ی سلا َنإآلك :  ىلاعت هللا لاق امك
 ىلإ كعجرم نإف ؛ولعلاو ءانغتسالا نم تغلب امهم : ينعي ء[۸- 5 :قلعلا]

 . هللا

 راها ب ای و ا ور دخلا نأ دهان نحت

 «نايغط هدنع سيل «سفّنلا رسكنُم «هيلإ اًبينُم هللا ىلإ اتبْخُم هرقف لاح يف
 . هانغ هاغطأو  هللاب ذايعلاو  َربكتسا ؛لاملاب هللا هدمأ اذإف

 عم نوکی ال ثيحب ديلا تاذ لق :قفلا (اًيسْنُم ًارقف» : سكعلاب وأ

 بلطب لغتشي هنأل ؛ةريثك َحلاصم ناسنإلا يسنُي رقفلاف «لام ناسنإلا

 ىلع ىشخُي اذهلو ؛دهاشم ءيش اذهو «همهت ةريثك َءايشأ نع قزرلا
 نم اذإف . يسنملا رقفلا وأ «يغطملا ىنغلا امإ ؛نيلاحلا نيذه نم ناسنإلا

 ءاطسو هلاح تناكو ءيسنُي ال رقفبو ءيغطُي ال ىّنغب دبعلا ىلع هللا

 . ايندلا ةداعس يه هذهف ؛ةميوق هلاوحأو ‹ ةميقتسم هتدابعو

 هلوق لمأت اذهلو ؛يغطُي دق هنأل ؛لاملا ةرثكب ايندلا ةداعس تسيلو

 هبي ويح تيل ٌنوْؤم وهو َقنأ أ رڪ د نم اللص ليڪ نم » : ىلاعت
 ْنَم : لقي مل ء[۹۷ :لحنلا] * نومي واڪ ام نسحب مهرجأ ْمُهَسِرْجَلَو

 لاملا ُهَنيِطْعْنْلو لاملا هيلع َّنَسونلف ىثنأ وأ ركذ نم اًحلاص ًالمع َلِمَع
 «لاملا ةلقب وأ لاملا ةرثكب امإ ( 4 بِك ویس ةا :لاق «ريثكلا

 يدابع ْنِم َنِإ) : يسدقلا ثيدحلا يف هللا نع هيوري اميف هيب يبنلا نع ركذُيو

 ُهَدَسْفأل ُهئرقفأ ول ْنَم يدابِع نم َّنِإَو «ىتِفلا ُهَدَسْفَأل هيأ ْوَل ْنَم



 کک نيحلاصلا ضاير حرش
 نمو «هل اًريخ رقفلا نوكي ْنَم سانلا َّنِم «عقاولا وه اذهو .'ْرقفلا

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نكلو «هل اًريخ ىنغلا نوكي ا

 ي رار رطل يق نیان
 ا فرملا | ةيبنف اضوم نأ“ لاق : ثلاثلا

 ءاًسنأتسم «لابلا عساو ءردصلا حرشنم هدجت ؛ةحص يف ماد ام ناسنإلاف

 همه راصو «ضرألا هيلع تقاضو «بكتنا ضرملاب بيصأ اذإ هنكل
 الو «سانلا عم سنأتسي ال «ةريثك رومأ هيلع دست هضرمب هدجتف «هسفن

 ىلع دسفُي ضرملاف .هسفن يف بعتمو ضيرم هنأل ؛هلهأ ىلإ طسبني
 هرظتني ضرملاف «ةحص يف نوكي اًمئاد سيل ناسنإلاو «هلاوحأ ناسنإلا

 وأ ءاًضيرم اًميعض ىسمأو ءاححيحص اطيشن حبصأ ناسنإ نم مك . ةظحل ّلك

 بجي ناسنإلاف . اًفيعض اضيرم حبصأو ءاطيشن اًحيحص ىسمأ ؛سكعلاب

 .رومألا هذه نم ارذح ؛ ةحلاصلا لامعألا ىلإ ردابي نأ هيلع

 تلاطو ربك اذإ ناسنإلاف ءرّبكلا ينعي :ُمَرَهِلا «اًدنفُم اًمَرَه وأ بارلا

 هئوسأ ىلإ يأ (رمعلا لذرأ ىلإ ٌدري) لجو رع هللا لاق امك  هنإف ؛ةايحلا هب

 ٌنوكي ىتح عجري «لاجرلا لقعأ نم هتدهع يذلا لجرلا اذه دجتف «هئدرأو

 الف «لّقع دق نكي مل يبصلا نأل ؛نايبصلا نم ًادرأ وه لب «نايبّصلا لثم
 رمعلا لذرأ ىلإ در مث «ءايشألا مهفو لقع دق اذه نكل «ءيش نع يردي

 رابك نم _رمعلا لذرأ ىلإ نوّدرُب نيذلا نأ دجن كلذلو ؛ هيلع ّدشأ اذه نوكيف

 )١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هدروأ )۳۱۸/۸« 81١9(



 س 9ک ههةًةً حت تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
 دقو ءاولقع دق اوناك مهنأل ؛نايبصلا ءاذيإ نم ّدشأ مهيلهأ نوذؤي  نسلا

 . *'”رمعلا لذرأ ىلإ دري نأ نم كي يبنلا ذاعتسا

 در اذإ ناسنإلا نأل ؛ رمعلا لذرأ ىلإ درلا نم مكايإو انذيعي نأ هللا لأسن

 نأ ىنمتي هب سانلا صخأ نإ ىتح «هريغ بعتأو بعت ؛رمعلا لذرأ ىلإ

 ناسلب ىنمتي امبرف ؛لاقملا ناسلب ّنمتي مل اذإو «هبعتأو هاذآ هنأل ؛تومي

 .لاحلا

 ال توملاو «ناسنإلا تومي نأ ينعي :ٌرهْجُملا ُتْوَملاف سماخلا امأ

Eا تاق ارنا ىلع كرمي لق بادن نودب نانسأل تومي نق  

 تام اذإو ءاّيشام هقيرط يف تومي دقو «ًالماع هيسرك ىلع تومي دقو
 : َتاَم اَذِإ» ba ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك «هلمع عطقنا ناسنإلا

eدلو وأ هب عفتني ملِع وا «ةيراَج ةَ ٍةَقَدَص نم الإ : ةن  

 لر كلوش يذلا نتا ترا لبق نسا یا 9 «هل وُعْدَي حلاَص

 ده لوو لاجدلا ظن بئاغ وش لاجل وأ» سداسلا

 e ا

 هتنتف يف ثكميف بر هنأ يعدي «ةيبوبرلا ىوعد ىلإ لصي «نامزلا رخآ

 «ملسمو «(۲۸۲۲)مقر «نبجلا نم ذوعتي ام باب ءداهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(٣٠۲۷)مقر «لسكلاو زجعلا نم ذوعتلا باب «ءاعدلاو ركذلا باتك

 .هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 .(771١)مقر



GOنيحلاصلا ضاير حرش  

 . ةعمجك ينعي ؛عوبسأك ٌمويو .رهشك مويو «ةنسك ٌموي ؛اًموي نيعبرأ هذه

 ملام تاردقلا نم- لجو رع هللا هيطعي نكل «ةداتعملا مايألاك همايأ ٌرئاسو

 رمأيو «تننتف ّضرألا رمأيو ءرطمتف ءاهسلا رمأي هنإ ىتح « هريغ طع

 اهنكل «رانو ةنج هعمو ءرطملا عنمت : طحقتف ءامسلاو «بدجتف ضرألا

 | . ةنج هرانو «ران هتنج ؛ ةهومم

 هينيع نيب بوتكم «ةيفاط ٌةَبَنِع هنيع نأك ؛نيعلا روعأ لجرلا اذه
 الو «بتاكلا ريغو بتاكلا ؛''"نمؤم لك هؤرقي .ءار .ءاف . فاك «رفاك»

 . هللا تايآ نم اذهو اتاك ائراق ناك ولو رفاكلا الو قفانملا هؤرقي

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع هيلع هللا لسري لجرلا اذه

 يف دل بابب ثيداحألا ضعب يف ءاج امك «هلتقيف ءامسلا نم لزنيف
 ف هع 0€ ش

 نحن اذهلو ؛ ةميظع ةتنتف نأل ؛ رظتني بئاغ رش لاجدلا نأ لصاحلاف

 باذع نمو « منهج باذع نم هللاب ذوعأ : لوقن  ةالص لك يف - انتالص يف

 ؛اهّصخ .لاجدلا حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا

 . ناسنإلا ةايح يف نوكت ةنتف مظعأ اهنأل

 ماعلا توملا هيف يذلا ةعاسلا مايق ينعي «ةعاّسلا وأ» :عباسلا

 نتفلا باتك ءملسمو «(/71١)مهقر «لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5917)مقر «هعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «ةعاسلا طارشأو

 . سدقملا تيب نم ةبيرق ةدلب يهو )۲(

 .(۲۹۳۷)مقر «لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك ءملسم هجرخأ (۳)



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 هدأ ٌةَءاَسلَأَو مهدعوم ُةَعاَسلَأ لب # : لجو رع هللا لاق امك رمأو ىهدأ ةعاسلاو

 .[45 :رمقلا] € ٌّدَمَأَو

 ردابن نأ اًنَرمأو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا اهنم ردح عبس هذهف

 كتوفي نأ لبق ةحلاصلا كلامعأب ملسملا يخأ اي ردابف « عبسلا هذه لامعألاب

 نامز كيلع يتأيدق نكل «ةردق يفو «ةوق يفو «طاشن يف نآلا تنأف «ناوألا

 اذإ تنأو «كسفن دعو ردابف «حلاصلا لمعلا ىلع ردقت الو عيطتست ال

 تدوعاذإو «هل تداقناو اهيلع لهسو «هتداتعا َحلاصلا لمعلا كسفن تدكرع

 نأ هللا لأسن «حلاصلا لمعلاب مايقلا نع تزجع ؛لامهإلاو لسكلا كسفن

 . هتدابع نسحو هركشو هركذ ىلع مكايإو يننيعي

 ےک ےس 9
 ةّياّرلا هذه َّنَيَطْعأل» :َرَبْدْخ َمْوَم لاق ب هللا َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع :ُنِماَثلا - 5 ي قو اس

 #2 مار ه 5 000 0 ص ر ê نت اساس E 5 2 2 0 ا 2

 تببحأ ام :هنع هللا يضَر ُنمع لاق «ِهْيَدَن ىلع هللا حتفت ءهلوُسَرَو هللا بح ًالُخَر

  ۰ >: oSاا كرو *( ه 7 ا 721 مياه 80 ما معا 2 م 7 و 7 3
 نب يلع ةَ هللا لؤوسر اعف ءاهل ىعدأ نأ َءاَحَر اهل ثر واستف ٍلئمؤب الإ ةّرامإلا

 د عنا دس هي لَم EEE اَهاََنا ةاطغأف ُهْنَع هلا ىضَو - بلاط أ

 حنفي ىتح تفتلت الو شما» :لاقو ءاهابإ ش يل ا
 ر

 ىلع هللا لوسر اي :ٌحَرَصف ؛ثفتلَي ْملَو َفَقَو ّمُث ءاًئنش ٌئلَع َراسف «َكْيَلَع هلا

 اًدَمَحُم ْنأَو هللا الإ هلإ آل نأ اودّهْشَي ىح ْمُهلتاق» :َلاق ؟َساّنلا لتاقأ اَذاَم

 2 ةحب لإ ُمُهلاَوُمَآَو ٌمُهَءاَمِد كنم اوعنم نقف كلذ اولعف اًذإف ءهللا لوسر

 مى ريف رتا م

 .''ةهلسم هاور .«هللا ىلَع مهباسحو

 )١( هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئاضف باب «ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم هجرخأ =



 نيحلاصلا ضاير حرش 2

 .اًعُلَطَتُم تْيَنَو يأ :ةّلَمْهُملا نيّسلاب َوُه «تَْواَسَتف» ٠

 حرشلا
 «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 هللا بحب الجر َةَياَرلا هذه ةريطغأل» :ربيخ موي لاق ال هللا لوسر نأ

 ةوزغ موي ينعي :ربيخ موي «هلوشرو هللا ُهْبحْيَو» : ظفل يفو ,هَلْوْسَرَو

 ليم ةئام وحن ةنيدملا نع ُدْعِبت ؛دوهيلل تناك ٌغرازمو وصح ٌربيخو «ربيخ

 يف فورعم وه امك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهحتف «يبرغلا لامشلا وحن

 ةالصلا هيلع يبنلا مُهَحَلاَصف «دوهيلا اهيف نولمعي نيذلا ناكو «ريسلا

 «ةرمثلا فصن مهل ؛فصنلاب نيعرازم اهيفاوقبي نأ ىلع مالسلاو

 - باطخلا نب رمع مهالجأ ىتح كلذ ىلع اوقبو «ةرمثلا فصن نيملسمللو

 . تاعرذأ ىلإو ماشلا ىلإ مهالجأ «هتفالخ يف  هنع هللا يضر

 هللا بحي ًالُجَر َةياَولا هِذَه َنّيَطْعَألا :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق
 نأ لجأ نم دئاقلا هلمحي «مّلَعلا اندنع ىمسي ام يه :ةيارلا «هلْؤُسَرَو

 «هلوشرو هللا بحي الجر َةَياَولا نيطعأل» :لاقف «هءارو شيجلا هب ّيدتهي

 َتيَّنمت امف : باطخلا نب رمع لاق وه نم ُمَلْعُي ال ةّركن «ًالجر» :هلوقو

 «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هلاق ام هبيصي نأ ءاجر «ذئموي الإ ةرامإلا

 مهنم لك .نوكوديو نوضوخي ةليللا كلت سانلا تابو ءاهل تروستف

 نبا ؟بلاط يبأ نب يلع نيأ : ب يبنلا لاق اوحبصأ املف ءاهاطعُي نأ وجري

 .(5٠55١)مقر 6. ةنع



 ْ تاريخلا ىلإ ةردابملا باب

 هينيع يف عجَو هدنع ينعي ‹هينيع يكتشي هنإ « هللا لوسر اي :اولاق «همع

 هللاو «لاحلا يف عجو هب نكي مل نأك أربف ؛ هينيع يف قصبف «ًءاجف «هب اعدف

 حتي ىتح تفتت الو شما» : هل لاقو «ةيارلا هاطعأ مث «ريدق ءيش لك ىلع
 . (هللا

 نأل ؛تفتلي مل هنكلو «فقو ًاليلق ىشم املف  هنع هللا يضر  لعفف

 اذام ىلع «هللا لوسر اي : هتوص ىلعأب خرصف «تفتلت ال : هل لاق لكَ يبنلا

 ىتح مهلتاق» : لاق ؛ تفتلت ال َلاق اإ لوسرلا نأل ؛تافتلا نودب ؟مهلتاقأ

 «ةميظع ةملك ةملكلا هذه ؛ «هللا لور اَدَّمَحُم ناو هلا الإ َهلإ ال نأ اوده

 هذه «ضرألاو تاومسلاب تحجرل ضرألاو تاومسلا اهب ْتَنِْزُو ولو

 ما تاب يهف «مالسإلا ىلإ رفكلا نم ناسنإلا اهب لخدي ةملكلا

 وعن ذقن ُدَقَف كلذ اوُلَعَف اَذِإَف» هللا لوسر اًدمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 دهشن :اولاق اذإ ينعي هللا ىلَع ْمُهْباَسِحَو اهقَحب الإ ْمُهلاَوْمَو ْمُهَءاَمد كنم

 مهءامد اوُعَتَم :نولتاقُي ال مهنإف هللا لوسر اًدمحم نآو.هللا الإ هلإ آل نأ

 نأل ؛اهل ةعباتلا قوقحلاب يأ ؛ هللا الإ هلإ ال ّقحب ْئأ ءاهقحب الإ مهلاومأو

 اهلو طورش اهل لب «هناسلب ناسنإلا ٌهَلوقي ظفل درجم تسيل هللا الإ هلإ ال
 حاتفم» : لاق لب يبنلا َّنِإ :فلسلا ضعبل ليق اذهلو «متت نأ دبال ”رومأ

 نم دبال نكل «هللا الإ هلإ ال ةنجلا حاتفم «معن :لاقف ؟«هللا الإ هلإ ال ةنجلا

 حاتفملا : هللا همحر قدص دقو «نانسأ ىلإ جاتحي حاتفملا َّنأل ؛لمع

 .  كل َحَتَق ام نانسأ نودب حاتفمب تج ول «نائسأ ىلإ جاتحي
 ءيش ّلك لمشي اًهّقَحِب ًالإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق :نذإ
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 الإ هلإ ال لوقي ناك نإو رفك نم نإف ء هللا الإ هلإ ال لوق عم ناسنإلا هب رفكي

 علال ةيلكلا نهانا ركوب أ يكل وكلنا لسور اوجعتلا
 مهتيأر اذإو ءهللا الإ هلإ ال :نولوقي « هللا نوركذي نوقفانملا ناك اذهلو

 نوتأيو ءاّناميإ ني نينمؤملا لمكأ مهنأك مهلكشو مهتئيه «مهماسجأ كبجعت

 ثالثب دكوم مالكلا هللا لوسرل كنإ دهشن :هل نولوقي هيي لوسرلل

 بر لاقف 4 هللا لوسرل َكَنِإ ُدَبَتَم 8 يف (ماللا)و (َّنإ)و (دهشن) تاَدَكوم

 قم هّللأو ملوسَرل َكَنِإ ملعب هَنَأَو 8 : رودصلا يف ام ملعي يذلا لالجلاو ةزعلا

 نإ دهشي «ةداهشب ةداهش مهاطعأ ١[« :نوقفانملا] « توذكل َنِقْفسمْلا نإ

 دهشن : مهلوق يف ءالؤه بذك  ّلجو رع هللا دكأو «نوبذاكل نيقفانملا

 ةصعي ؛هللا الإ هلإ ال لاق نم لك سيلف «تادكؤم ةثالثب ؛ هللا لوسرل كنإ
 ( . (اَهّقَحِب َألإ) : لاقف ىنثتسا ايب يبنلا نأل ؛ هلامو همد

 دعتساو لإ يبنلا ةافو دعب برعلا نم اهعنم نم ةاكزلا ّمنم امل
 : اولاقو «ةباحصلا نم ملكت نم هعم ملكت «مهلاتقل  هنع هللا يضر ركبوبأ

 َنلتاقأل هللاو : هنع هللا يضر لاق ؟هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهو مهلتاقت فيك

 الإ : كي يبنلا لاق دقو «لاملا ٌقح ةاكزلا «ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم
 .دمحلا هللو رصتناو «كلذ ىلع هنع هللا يضر- مُهلتاقف (اًهَقَحِب

 :هلاغو همذ بتا 0ا0 ن نه رك نيل ل17 اضاحلات
 ىرقلا نم ةيرق نأ ول : هللا مهمحر ءاملعلا لاق كلذلو «قح نم دبال نكلو

 حابتستو ءَنولَئاَقُي نكلو ءَنورَّفَكُي ال مهنإف ؛ةماقإلاو ناذألا اوكرت

 ناكرأ نم اسيل ةماقإلاو ناذألا نأ عم ءاوميقيو اونذؤي ىتح مهؤامد



 تاريخلا ىلإ ةردابملا باب
 دس ںی 25595995 -”ه-ك-

 «ًالثم ديعلا ةالص اوكرت ولو :اولاق «مالسإلا قوقح نم اهنكل «مالسإلا

 بجو ديعلا ةالص اوكرت ول «سمخلا ضئارفلا نم تسيل ديعلا ةالص نأ عم

 ديعلا ةالص نأ عم «ديعلا اوُلصي ىتح صاصرلاو فيسلاب نولتاقي .مهلاتق
 لوقلا ىلع نيع ضرف وأ «ءاملعلا ضعب دنع ةنس وأ «ةيافك ضرف

 اونعذيل ؟نيلتاقملا مالسإ عم زوجي دق لاتقلا نأ ىلع مالكلا نكل « حجارلا
 .(اًهَقَحِب الإ : انه لاق اذهلو ؛ةرهاظلا مالسإلا رئاعشل

 اذك َّنلعفأل :لوقي نأ ناسنإلل زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 نيب قرفلا ملعن نأ بجي نكلو . هللا ءاش نإ : لقي مل نإو «لبقتسملا يف

 . لعفلا ديري ينعي « لعفيس هنأ ربخي صخشو «هسفن يف امع ربخي صخش
 ربخي امنإ هنأل ؛ هللا ءاش نإ نودب لعفأس لوقي نأ سأب الف لوألا امأ

 . العف لعفلا عقوي يأ ؛لعفي هنأ ديري يذلا : يناثلا امأو «هسفن يف امع

 لعاف نإ ِءْىَأَسِل َنَكوُشَن الو :  ىلاعت لاق «ةئيشملاب اًديقم الإ لقي ال اذهف
 ربخي نم نيب قرف كانهف ء[؟5 ٠۲۳ :فهكلا] مآ اینا لإ 2 ادع كِل

 امبر «كيلإ سيل اًدغ .اًدغ لعفأس يننإ لوقي نم نيبو «هسفن يف امع

 امبرو «فراوصو عناوم كانه نوكي نكلو «ىقبت امبرو «دغ لبق تومت
 نأ ناسنإلا ديري ام اًريثك ؛اًريثك عقي امك ءهنع كته هللا فرصيو ىقبت

 . هتمه هللا فرصي مث «راهنلا رخآ يف وأ اًدغ ًالعف لعفي

 اًنايحأ مهدنع هللا ناحبس بارعألاو  بارعألا ضعبل ليق اذهلو

 ىلع لدي رثألا :ًالئاق باجأف ؟كير تفرع مب :هل ليق - يرطف باوج

 «جاجف تاذ ضرأو «جاربأ تاذ ءامسف .ريعبلا ىلع ٌلدت ةرعبلاو «ريسملا
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 ظ ب ردك

 ال ٌيبارعأ - ربكأ هللا  ؟ريصبلا عيمسلا ىلع لدت الأ «جاومأ تاذ راحبو

 قلاخ ىلع لدت الأ ةميظعلا رومألا هذهف ءهلقعب لدتسا هنكل ؛فرعي

 . هللاو ىلب ؟اهرّجديو اهُقلخي

 ؛ممهلا فرصو مئازعلا ضقنب :لاق ؟كبر تفرع مب :رخآ لئسو

 ببس يأ نودب هتميزع ضقتنت مث ءیش ىلع ناسنإلا مزعي ؟اذه فيكف

 .ًالوأ اهعدوأ يذلا وه ةميزعلا ضقن يذلا ؟اهضقن يذلا نم :نذإ «رهاظ

 0 امبرو  ءيشلاب ناسنإلا مهي ثيَح ؛ مَمهلا فرصو لجو رع هللا وهو

 . فرصني مث ًالعف هب

 لوقي نأ هل ناسنإلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف نإ : لوقن نذإ

 10 عملا نأ ا چ ا ا قاغا ا ا
 .قفوملا هللاو . جرح الف كسفن يف امع تربخأ اذإ نكل للا

 9 2 د ۹!



 ةدهاجملا باب

 ةدهاجملا بابدا١

 ل ا ا ر رر 77 رص رص

 ممل هلا نو اتلبس مهي هديل ايف اودهج َنيِدَلاَو 8 :ىلاعت هللا لاق

 « ثقيلا کيي ىح كير ذبعاو # : ىلاعت لاقو .[19 : توبكتعلا] 4َنيِيْحَمْل

 :[8 :لمزملا] الي لإ لسو كي ر مسا ٍرْكْذأَو © # :ىلاعت لاقو .[494 :رجحلا]

 # مر اربح ورد لام ُلَمَحَي نَمَه # :ىلاعت لاقو .ِهْيَلِإ ْعطَقْلا يأ

 00 اومرقت امو # : ىلاعت لاقو .[۷ : ةلزلزلا]
 هوك هلأ تو ريخ ريخ نم امو # : ىلاعت لاقو ]° : لمزملا] € آر

 ا الا يع ع

 ىنعت ةدهاجملا (ةَدَهاَجُملا ُثاب» :ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 اهنإف هسفن ناسنإلا ةدهاجم امأف «ةَريغ هتدهاجمو ُهَسفن ناسنإلا ةدهاجم

 الو سفنلا ةدهاجمب الإ ريغلا هلع اعف متت الو ءءايشألا 6 نم

 لعف ىلع ؛نيئيش ىلع ُهّسفن ٌناسنإلا دهاجي نأب ٌنوكت سفنلا ةدهاجمو

 الإ سفنلا ىلع ٌليقث ٍتاعاطلا ّلعِف ّنأل ؛ يصاعملا كرت ىلعو «تاعاطلا

 هَمّمَح نم الإ ٍسفنلا ىلع ٌليقث كلذك يصاعملا كرتو هيلع هللا ةفّمخ نم

 ناف «ريخلا يف ةبغرلا ةَلَق عم اميس ال ةدهاجم ىلإ ٌسفنلا جاتحتف « هيلع هللا

 ر لعف يلع اهلمخلا» ةديدش ةاناعم هسفن نم يناعي َناسنإلا

 رع هلل صالخإلا ىلع سفنلا هلق اعجف اذه نم نوكي ام ٌمهأ نمو

 ضعب نإ ىتح ءاَّدج ٌقاشو ٌميظع ٌهُرمأ صالخإلا نإف ؛ةدابعلا يف لجو
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 ««صالخإلا ىلع اًهتدهاجم ٍءيش ىلع يسفن ثدهاج ام» :لوقي فلسلا

 ةمرح هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم َّنأ نيصلخملا ءازج ناك اذهلو

 . رانلا ىلع هللا

 اغ ده اجملاف ماج دخ مالا ذه نإ اااه نوک ضم ركن

 ؛ ظوظح اهل َسوفنلا َّنأل ؛سوفنلا ىلع نوكي ام قشأ نم هلل صالخإلا

 اًمرتحم نوكي نأ ٌتحيو «سانلا دنع اقومرم نوكي نأ تحي ناسنإلا نألو

 اذكو اذك هيف لجر اذه ءدباع ّلجر اذه َّنِإ :لاقي نأ ٌثتحيو «سانلا نيب

 هلمحيو «بابلا اذه نم ناسنإلا ىلع ناطيشلا لخديف «ريخلا لاصخ نم
 ىءار ْنَمَو «هب هللا َعّمس عّمس ْنَم١ : ةي يبنلا لاق دقو . نانا ا

 . هللاب ذايعلاو فشكتي ىتح سانلل ٌهَرمأ رهظأ ينعي (7١(هب هللا ىءار

 لقب لاخلا ااا نق ديس اانا ا كلك

 فولأملا كرت هيف نأل ؛ سوفنلا ىلع تاعاطلا ي قشأ نم موصلا َّنِإف «موصلا

 هللا هرّسي نم الإ سانلا ىلع اًقاش نوكي هدجتنف .«حاكنو بارشو ماعط نم

 . ىلع عضو امناك ناضمر لخد اذإ غم نالا ضعب دجت نع غو ةيلغ
 نإ ىتح «قاش هنأ ىريو ًموصلا لقثتسي هنأل - هللاب ذايعلاو لبج هرهظ

 لك ؛هيف هل ريخ ال رمأ يف رهسلا هليل ظحو «مونلا هموي طح لعجيي مهضعب

 0 ربا (

 بانج «ملسو ((5599)مقر ‹ةعمسلاو ءايرلا باي «قاقرلا باتك «يراخبلا هج رخأ )1(

 YAY e) ١ < هللا = ب يف يف كرشأ نم باب دعا
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GD 

 ناال دهام دماجم ىلإ محب ىلا راع ا نما كل
 يف ّيْلصي نأ هيلع لهسي سانلا نم ريثك ؛ةعامجلا عم ةالصلا ىلع هسفن

 هسفن عم هدجتف «دجاسملا يف ةعامجلا عم ىلصي نأ هيلع ٌقشي ْنكل ‹ هتیب
 ع

 ءاذك لعفأ وأ ءاذك لعفأ وأ «لغشلا اذه يدؤأ ءربصأ :لوقي «داهج يف

 ىلع ةعامجلا ةالص ّلقثو «ةعامجلا ةالص هتوفتف . .فوس . .ىتح
 يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ءاّقافن ناسنإلا بلق يف َّنأ ىلع لدي ناسنإلا
 دلو «رجفلا ٌةالَصو ِءاشعلا ٌةالَص نيقفانملا ىلع تاولَّصلا لقثأ» : ا

 هاا ىلإ ا ار "هيك ولو امُهوَنَأل امهبف ام َنوُملْعَي

 َقشي يتلا تامّرحملا رثكأ امف ؛مّرحُملا كرت ىلع سفنلا ةدهاجم اأ

 هيلع قشيو مّرحملا لعف ىلع داتعي ّضعبلا ٌدجتف ءاهكرت سانلا ضعب ىلع
 .نيلثُم اذهل برضنلو ؛هكرت

 «ناخدلا برشب َيلتبا سانلا نم اًريثك َّنإف « نالا :لوألا لثّملا

 «لالح هنإ :لاق نم مهنم ؛هيف ءاملعلا فلتخا ناخدلا جرخ ام لّوأو

 هقحلأ نم مهنمو ؛هوركم هنإ :لاق نم مهنمو «مارح هنإ :لاق نم مهنمو

 انّيبت نّيبت مايألا تضم نأ دعب نكلو «هبراش ىلع ّدحلا ّبجوأ ىتح رمخلاب
 هنأو «ةحصلاب وضم هنأ ىلع اوعمجأ ءابطألا نأل ؛ مارح هنأ هيف كش ال

 ٠ ضعب ٌدجت اذهلو «توملا ىلإ ناسنإلاب يدؤت ةيصعتسم ضارمأل ببس

 «(۷٥٦)مقر ‹ةعامج يف ءاشملا ةالص لضف تاب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( ظ

 ءاهنع فلختلا يف ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف باب «دحاسملا باتك « مو
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 لمح اذإو «شارفلا ىلع وهو تومي وأ «كملكي وهو تومي نينخدملا
 راضلا ءيشلاو ءراض هنأ ىلع لدي اذهو «تامو هبلق عطقنا ءيش ىندأ

 کب ناک هلا لآ نإ | کشا اولتق كو » : لوقي هللا نآل ؛ناسنإلا ىلع مّرحم

 عم «هعذي نأ ناخدلا اذهب َنيِلَتِبُمْلا ضعب ىلع ٌقشيو ء[۲۹ :ءاسنلا] 4اًميِحَ

 لهَسل هنوبرشي نيذلا نع دعتباو ءاًئيشف اًئيش هكرت ىلع هسفن دكوع ول هنأ
 ةيوق ةميزع ىلإ جاتحت ةلأسملا ٌركل «هتحئار هش هركي راصو ءرمألا هيلع

 .قداص ناميإو

 رکا هيب لغ فو سالا نم ريتك ىلع في امن : يناثلا لثملا

 اوفلاخ» : لاق ةي لوسرلا نآل ؛مّرحم ةيحللا ڪنا ا ناح

 ريثكو ««براوّشلا اوفحأو ىحللا اوُدَفَو «نيكرشُملا اوفلاَح . سوُجَملا
 E علا ناكر ا يقل هتلقنت ناقل د

 ؛ هللاب ذايعلاو هناميإ فعضت ىتح هيلع مكارتت يصاعم الإ ينجي ال ؟ةيحللا

 بستكيف «ناميإلا صقنت يصاعملا نأ ةعامجلاو ةنّسلا لهأ بهذم نم َّنأل

 الو «هتحص الو هطاشن ديزي ال هنأ عم «هناميإ صقنت يصاعم ةيحللا قلاح

 هيلع افاش راصو ءيشلا اذهب يلتبا هنكلو «ٌضارمألا كلذب هنع عفدنت

 ج یار كرت غورا ر ا لع ىلع هبل دفا نأ ناال ىلعت

 : مهئازج يف ىلاعت هللا لاق دقو «- لجو رع هللا يف نيدهاجملا نم نوكي

 .(130789)مقر «ةرطفلا لاف 5 الا



 ! ةدهاجملا باب
 تس ںں )ڪڪ

 .[19 :توبكنعلا] 4َنيِنِسَحَمْلأ ممل هلان ردا ةد تاتي اود هج نيَو 5

 «نايبلاو ملعلاب مسق : نيمسق ىلإ مسقنت ت اهنإف را ةدهاجم اّمأ

 . حالسلاب مسقو

 ن سيو نالا کچ يللا ريق انار تاب تاو ا

 ءالؤه نإف «كلذ هبشأ امو ةرّمكملا عدبلا لهأو َنيقفانملا لثم ؛نيملسملا
 ءانعم Nk نورهاظتي مهنأل ؛ حالسلاب مهدهاجن نأ نكمي ال

 َراقڪلا ر دهلج تلا اهمأتي : ىلاعت هللا لاق «نايبلاو ملعلاب مهدهاجن اننكلو

 داهجف :[197 :ةبوتلا] 4 ُريِصمْلا سيَ ٌدَئَهَج مهو مع ظا نومو
 . نايبلاو ملعلاب نوكي نيقفانملا داهجو «حالسلاب نوكي رافكلا

 هباحصأ يف َّنأب ملعي - مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا ناك اذهلو

 : لاقف مهلتق يف نذؤتس او «مهلتقي ال هّنكلو «مهنايعأب مهُملعيو «نيقفانم

 نووضني نيذلا كلذكف .'”(ُهَباَحْصَأ تقي اَدَمَحُم ّنأب نماَتلا ثّدَحَتَي ال»

 ملعلاب مهلتاقن اننكل «حالسلاب مهلتاقن ال عدبلا لهأ نم مالسإلا ءاول تحت

 .نايبلاو

 ىلع ملعلا اومَّلعتي نأ ةيمالسإلا ةمألا بابش ىلع اًبجاو ناك اذهلو

 تويب نم ريثك يف دجوي امك يحطس هجو ىلع ال ل

 هب دصقي اًملع ‹«نهذلاب خسري ال اًيحطس اًملع نوملعتي ثيح «ملعلا

a 01)باتك «يراخبلا  Eهلوق تاب : a E 

 ا
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 ا ا

 وه ّيقيقحلا ملعلا ّنكلو «طقف ةداهش وأ ةقاطب ىلع لصحي نأ ناسنإلا

 ناسنإلا نإ ىتح «ناسنإلل ةكلَملاك نوكيو «بلقلا يف خسري يذلا ُملعلا

 الإ لئاسملا نم ٌةلأسم هيتأت داكت ال هدجت ؛ملعلا نم عونلا اذهل قفوي يذلا

 0 ا ا بالا نم لئلا ىلع اهيبرخي نبك برب

 خسار ملع نم ٌدبالف

 عدبلا نأل ؛ ماعلا نم عونا اذه ىلإ نوجاتحم انرصع يف وبلا سانلاو

 اًرظن ْنكل ءاهنم ةهيزن تناك نأ دعب ؛هذه انيلب يف اهّمالظ وشفي أدب
 دالب ىلإ انضعب باهذو ءانيلع سانلا حاتفناو «سانلا ىلع انحاتفنال

 حبلا كادي ا دع ىلع ارسل اندالبب ىلإ برجا یو یوا
 قيرطلا ءيضي ملعلا نم رون ىلإ جاتحت عدبلا هذهو .اهمالظ وشفيو رهظت

 دق يتلا ةميظعلا ةركنملا عدبلا نم اهريغ باصأ ام اندالب َبيصي ال ىتح

 قافنلا لهأو عدبلا لهأ ةدهاجم نم بالف .- هللاب ذايعلاو  رفكلا ىلإ لصت

 هللا باتك نم ةعنقملا ةلدآلاب ؛هيلع مه ام ِنالطب ِنايبو «نايبلاو ملعلاب
 مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا لاوقأو هِي هلوسر ةنسو

 . مهدعب نم ىدهلا ةمئأو «ناسحإب

 داهج يف اذهو «حالسلاب داهجلا وهف ءريغلا داهج نم يناثلا عونلا اَنأ

 دوهيلا لثم ؛كلذب نوحّرصيو مالسإلل ةوادعلا نورهظي نيذلا ءادعألا

 ةالصلا هيلع ءيرب مهنم حيسملاو «نييحيسملاب َنوّمَسُي نيذلا ىراصنلاو

 رع هللا لوقي «هيلإ نوبستني مهو مهلتاقل جوخ هنأ ول حبسملا «مالسلاو

 نِ نبل یاو نودا سال تلف َتنَأَ رم یا یی هر هلأ لاق ذلو # : لجو



 ةدهاجملا باب
 د ںی  حجمل

 طير ر

 ام كتدحبس لاق © : ؟ىسيع باوج ناك اذامف «[115 :ةدئاملا] # هلأ نود

 هلأ كو يامل عمل دق دل تك نإ يڪ یل سَ لأ نأ نوي
 سام رسما ر2 چ مص ھر سس و 25 ف ا كا ےس سس نس

 فر هللا اودبعا نأ دب یہ ( ام الإ جل تّ 6 ولأ مع تأ كَ | كييف فام

 ر ےس 7 3 ر لات کک کک ١

 لع تنأو مهملع بيق لأ تأ تنك نيتك ويف تماما دش مہیا تنو مكي درو

 ۱١۷[. ء١۱١۱ :ةدئاملا] ديس ویش ل م

 .مكّبرو يبر هللا اودبعا : هب هللا مهرمأ ام مهل لاق میرم نب ىسيعف

 نإ :نولوقيو هللا نودبعيو «ميرم نودبعيو «ىسيع نودبعي اوناك مهنكلو

 أربتي وهو ىسيع ىلإ ءالؤه بستني نأ حِصَي فيك ؛ْنَذِإ «ةثالث ثلاث هللا

 . لجو َّزع هللا مامأ مهنم

 ل ‹مهريغو َنييذوَبْلا نم نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلاف

 ًنوكت ىتح مهولتاقي نأ نيملسملا ىلع بجي ؛نيملسملل ٌءادعأ ءالؤه لك

 فعض يف مويلا نوملسملاف «فسألا عم نكلو ءايلُعلا يه هللا ةملك

 .مهءادعأ نولتاقي امم رثكأ اضعب مهضعب لتاقي «لذو ناوه يفو «ديدش

 ًءادعألا طس اذهلو «مهئادعأ عم نولتاقتي اًمم َرثكأ نولتاقتي مهنيب اميف مه

 . نوءاشي ثيح اهنوفذاقتي ؛ مهيديأب ةركلاك انرصو ءانيلع
 ؛ةدعلا اوَّدعُي نأو ءرمألا اذهل اوهبتني ْنأ نيملسملا ىلع بجي اذهلف

 للا ٍاَبَر نمو وف نم مُثعطَتْسآ ام مهل أوُدِعَأَو# : لاق ىلاعت هللا نآل

AC FE Gsہهملعي هلأ مه ا  € | 

 مولاي الو للاب مز 5 ب . زْلَأ ولطف # : لجو رع لاقو ٠[ :لافنألا]
 1 2 ےس نب س ۹ ع و ب تب و سس و مر رس یں ےک

 ذرا ترا ني نحل بو بوبي وسرو هللا مرڪ ام م َنوُسَر الو ألا



enنيحلاصلا ضاير حرش  

 .[۲۹ : ةبوتلا] تورص مهو دي نع ةيرجلا أوطعي ىح بتكحلأ

 نالوق اهيف * دلي نع # انل ةيزجلا نولذبي : يأ 4 ةَيَرجلا أوطعُي »
 نع ينعي € دي نع # وأ ءاهيلع انم ةوق نع ينعي © دي نع # اهلل

 اذهلو  ٌئنارصنلا وأ ٌيدوهيلا  هسفنب وه اهدمي ثيحب «مهيديأ نم ةدحاو

 اهّمّلسيو هسفنب يتأي ىتح اهذخأن مل همداخ اهب لسرأ ول :ءاملعلا لاق

 نوكي فيكو ؟انم هللا ديري فيك ؛اوروصتو .َنيملسملا نم ٍلوؤسملل

 .مهسفنأب مه اهب نوتأيو «ةيزجلا مهيلع برضت ؟ةَّرعلا هذه يف مالسإلا

 ةلودلا يف لوؤسملا ىلإ 0 ىتح اهب يتأي مهنم دحاو ربكأ ناك ولو

 ا را الا ءاضيأ غاص وهو دي نع ةيمالسإلا

 .رغاص وهو يتاي لب .ال

 هذه تسيلأ ؟اذكه مالسإلا ميلاعت نوكت فيك :لئاق لاق اذإ مث

 نوليطتسي مهل ةيبصع نوديري نوملسملا له ؟نمل ةيبصع :انلق ؟ةيبصَع
 نوديري مهنكل ءاقالخأ سانلا نسحأ َنوملسملاف اًدبأ . . ؟سانلا ىلع اهب

 نأ نكمي الو ءايلعلا يه ءالؤه قلخو مهقلخ يذلا قلاخلا ٌةملك نوكت نأ

 نوكي ىتم نكلو «نولعألا مه نوملسملا نوكي ىتح ايلعلا يه نوكت

 اًرهاظ اًمح هللا نيدب اوكّسمت اذإ كلذك نونوكي ؟نولعألا مه نوملسملا

 . نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةّرعلا نأ اوفرعو ءانطابو
 ابانذأ اوريصي مث «هللا ءادعأ مامأ اوُلذي مث هللا نيد نع اوُلذي نأ اأ

 . اًذبأ ةَّزع اذهب نوكت نأ نكمي ال . . ؟نذإ ةزعلا نيأف ؛ هللا ءادعأل
 لإ اعد أُم الك ٭ : لجو رع هللا لاق ولع نيد «قح نيد ٌمالسإلا مسالا ر م



 ةدهاجملا باب
 تسل ی

 0 ص

 متنأ . . ؟دعب نت ءيش يأ ء[٣٣ :دمحم] 7 م داو نولعَأْلا مسو ماسلا

 اًرظن نكلو ؟َنونهت فيك ؟ملّسلا ىلإ نوعدت فيك ؛مكعم هللاو ءَنولعألا

 ةزيع ف سالا ناك تد نم کیلا یلغار اومن ا

 اهرب ضرالا تأ لا دب ْنِم روبَرلا ف ايدك دقو :  هباتک ىف لاق هلل

 . ضرألا بحاص هنأ ىري وهف ء[٠٠٠ : ءايبنألا] #حروحلتّصلا ىِداَبِع

 انءانبأ تحن نحن اذهلو  ديدشلا فسألا عم - سكعلابف نآلا امأ

gba N E 

 نيملسملا ريمدتو «هسفن ةحلصمل الإ ىعسي ال لب «اًقالطإ مهتحلصم يف

 نأو ءانب هنيد َّزعي نأو هنيدب انَّزعُي نأ ىلاعت هللا لأسنف .مالسإلا مهئارو نمو

 ريح ةداق ةيمالسإلا ةمآلل یھب نأو راتاو قحلا اد نم انلعجي

 . اهايندو اهنيد يف اهتداعسو اهحالص هيف امل اهنودوقي

 : ثيداحألا امأو

 هللا َّنإ» :ِك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - َةرْيَرُه يبأ نع :لوألاف

 ٍءيشب يِدْيَع يلا َبَرَقَت امو .بزڪلاب هُنن ْدَقف ايِلَو يِل ىَداَع ْنَم :َلاق ئلاعت
 ,ةّبحأ ْىَّنَح ٍلِفاوُتلاِب ّيَلِإ ُبَوَقَتَي يِدْبَع ُلاَرَي اَمَو ءِهْيَلَع ُتْضَرَتفا امم ّيَلِإ ّبَحَ
 يتلا ُهَدَيَو ,هب ُرِصْبُي يذلا ُهَرَصَبَو ,هب ُعَمْسَي يذلا ُهَعْمَس ُتْنُك هُتْبَبْحأ ااف

 أ م ت ت 2 6 س 4 ل
oهشه # چ هع « عع ب هه بج - جم چ و م - 3  vw?ه هيو  

 ينداعت سا ِندلو ,ةيبطغأل ينلأس نإو ءاهب يسمد يتلا هلجرو ءاهب شطيب
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 .يراخبلا هاور «ُةَنَديِعأل

 ٍءابلابو نونلاب يوُر «ينّداَعَتْسا» .ُهل ٌبِراَحُم يئاب ُهُتْمَلْعأ :«ُهُتْنَذآ»

 رخل
 ايك يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هللا همحر  فلؤملا ّلقن

 يه ةاداعملا ,«بحلاب ُهتْنَدآ دف اّيِلَو يل ىداع ْنَم :ئلاعت هللا َلاق» : لاق هنأ

 ا : هلوق يف لجو رع هللا هنّيب ٌيلولاو «ةالاوُملا ذض يهو «ةدعابملا

 واڪو أونَماَء دل € تور مهالو ھل فَوَح ال هلأ كيلو تإ
 ْيأ «اوُمَماَء تذل 9 هللا ءايلوأ مه ءالؤه .[5 255 :سنوي] 4 وقس

 4 بوسي واڪو » هب ناميإلا بجي ام لكب مهبولق يف ناميإلا اوُقَّمح
 كرت نم مراحملا عيمج اوّقتاف «مهحراوجب حلاصلا لمعلا اوُقَّمح يأ

 «ناميإلاب نطابلا حالص نيب اوعمج مهف «تامرحملا لعف وأ «تابجاولا

 ۰ . هلا ءايلوأ مه ءالؤه «ىوقتلاب رهاظلا حالصو

 ضعب هلعفي امك «ئوعدلاب يتأت ىلاعتو هناحبس هللا ةيالو تسيلو
 ذايعلاو ءادعأ مهو هلل ءايلوأ مهنأب ةماعلا ىلع نوهّومي نيذلا نيِلاّجدلا

 :نولوقي ؛ةماعلل نوهّوَمُي اًسانأ ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف دجتف «هللاب
 نم وهو ةماعلا ىلع هب هّومي ام ةرهاظلا تادابعلا نم لعفي مث «ءايلوأ نحن

 ماركإ ىلإو «لاملا عمج ىلإ ةليسو ةوعدلا هذه نم ذختي هّنكل «هللا ءادعأ

 . كلذ هّبشأ امو هيلإ مهبُرقت ىلإو ءهل سانلا

 .(100؟)مقر «عضاوتلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 ةدهاجملا باب
 م )ےک

 ۶ء ۳ ٠ ت ن ٠ N و ش 0 ۰
 ءايلوآلل نيب فيرعتو « لجو رع هللا هنّيب طباض - دمحلا هّللو اندنعو

 يداعي يذلاف « هللا ءايلوأ مه ءالؤه *« َوُفَّتَي واڪو أونَماَء لآ ۾

 هيلع تنلعأ ينعي ««ِبوَحْلاِب هدد دَقف» :- لجو رع - هللا لوقي هللا َءايلوأ

 ,ةيفاعلا هللا لأسن لجو رع هلل براحم هللا ءايلوأ يداعي يذلاف . برحلا

 . ةمئاق هل موقت ال لوذخم ٌموزهم وهف هللا براح نمو

 امم ّيلإ ٌّبَحَأ ٍءيشب يدْيَع ّيلإ َبَوَقَت امو» :ىلاعتو هناحبس لاق مث

 يلإ بحأ ءيشب ناسنإلا يلإ برقت :ام : لوقي هللا نأ ينعي ««هْيَلَع ٌتْضَرتفا

 تاولصلاف «لفاونلا نم هللا ىلإ ٌبَحأ ضئارفلا نأ ينعي ؛هيلع هتضرتفا امم

 «لفاونلا نم هللا ىلإ ٌتحأو «ليللا مايق نم هللا ىلإ ٌبحأ ًالثم ٌسمخلا
 تسلا مايألاو «سيمخلاو نينثالا مايص نم هللا ىلإ بحأ ناضمر ٌمايصو

 NNN a ايرتول وك نم

 اذهو «دابعلا اهب مزلأف لجو َّزع هللا اهدكو ضتارفلا نأ كلذ هجوو

 اهب َمزلأ اًديدش اّيح اهبحي ناك املف «ٌّلجو رع اهل هتبحم ةَّدش ىلع ليلد
 مل ءاش نإو ءاّريخ دازو َلّقنت ءاش نإ ؛رخ ناسنإلاف لفاونلا اًمأو «دابعلا

 يتأي َناطيشلا َّنأ بيرغلاو «دكؤأو هللا ىلإ ٌتحأ ّضئارفلا ّنكل ءلّقنتي
 ليللا ةالص يف ًالثم هدجت ؛اًمامت اهنونسحي لفاونلا يف مهدجتف «سانلا

 ٍتءاج اذإ ْنكل ءًالامش الو اًئيمي هبلق ُبهذي الو ءكرحتي الو عشخي
 اهو ةا نجا وهلا وب رك ”يواسولاو., رك حلف شارقلا

 نسحأف «نييزتلاب قحأ ةضيرفلاف ؛ ةلفانلا نّيزت تنك اذإف «ناطيشلا نييزت
 . لفاونلا نم لجو َّرع هللا ىلإ بحأ اهنأل ةضيرفلا



 تت نيحلاصلا ضاير حرش
 نم كلأسن مهّللا ,«هّبِحُأ ئتح ٍلفاونلاب ٍّيلإ ُبّرقتي يدبع ُلاَرَي امو»

 نم ناسنإلا رثكأ اذإف «ّضئارفلا لّمكت يهو هللا ىلإ بّرقت لفاونلا . كلضف

 امكف هبحأ اذإو «هللا هبحيف هللا ةبحم َلان «ضئارفلاب همايق عم لفاونلا

 ءهب ُرِصِبُي يذلا ُهَرَصَبَو هب ُعَمْسَي يذلا ُهَعْمَس ُتْنُك» :- لجو رع هللا لوقي

 يف هل اَدْذَسُم نوكي هنأ ينعي .«اهب يِشْمَي يتلا هَلْجِرو ءاهب شَي يتلا ُهَدَيو
 يضري ام الإ عمسي الف هعمس يف هددسي ؛ عمسلا يف ؛ةعبرألا ٍءاضعألا هذه

 رظني الو «هيلإ َرظنلا هللا تحي ام ىلإ الإ رظني الف ؛هرصب اًضيأ كلذك . هللا

 يضري ام الإ هديب لمعي الف ؛هديو ؛اًمرحم اًرظن رظني الو «مّرحملا ىلإ
 نأل ؛ هللا يضري ام ىلإ الإ يشمي الف ؛هلجر كلذكو «هددسي هللا نأل «هللا

 ةَعْمَس ثنك» : هلوق ىنعم اذهو «ريخلا هيف ام ىلإ الإ ىعسي الف «هددسي هللا

 يتلا ُهَلْجِرو ءاهب شطبي يتلا ُهَدَّيَو هب رصْبُي يذلا ُهَرَصَبو ,هب ُعَمْسَي يذلا

 .«اهب يشم
 ديلا سفنو ءرصبلا َسْفنو «عمسلا سفن نوكي هللا نأ ىنعملا سيلو

 صخشل ٌضاعبأو ءاضعأ هذه َّنِإف «لاحم اذهف هلل اشاح  لجرلا سفنو

 اذه يف تبثأ ىلاعت هللا نآلو «قلاخلا يه نوكت نأ نكمي ال قولخم

 تبثأف ««ةنَذيعأل ينّداعتسا نيَو ,هّئيطعأ ينلآس ْنِإو» : هل وق يف ثيدحلا

 هنأ عملا كلو اذه رغ اذهو هي اذكعمو اذئاعو < الوؤسو اناس

 . هيشَمو هشطبو هرصبو هعمّس يف َناسنإلا ددسي

 ينلأس نإو» : يسدقلا ثيدحلا اذه يف ىلاعتو هناحبس هلوق يفو

 مث ضئارفلاب ىلاعت هللا ىلإ برقت يذلا ّيلولا اذه نأ ىلع ليلد «هتيطعأ



 ةدهاجملا باب

 دّيقي قالطإلا اذهو «ةوعدلا باجم ناكف «هاطعأ هللا لأس اذإ لفاونلاب

 وأ اًمثإ لأسي مل ام هلاؤس َلئاسلا يطعي هنأ ىلع ةلادلا ىرخألا ثيداحألاب

 لأسي ال لولا َّنأ َبلاغلا ّنكل «باجي ال هنإف اًمثإ لأس نإف «محر ةعيطق

 الو اًمثإ لأسي ال يقتلا نمؤملاو .ٌنيقتلا ٌنمؤملا وه يلولا نأل «مثإلا

 . محر ةعيطق
 لك رش نم ّيلإ ب يب مصتعا نئل ينعي ««ةّنذيعأل ينذاعتسا ِنئَلو»

 هنم ذوعتي امم هتذاعإو هلوؤسم ٠ هئاطعإب هل لصحيف :ةتذيعال ةش ىد

 .بوهرملا هنع لوزيو «بولطملا
 :دئاوف ةّدع ثيدحلا اذه يفو

 كا هسقنت ىلاعت هللا ةيالوو ES هلل ةيالولا تابثإ : ًالوأ

 امب مهيف فرصتلاو .دابعلا عيمج ىلع ٌةطَلُّسلا يهو .ةماع ةيالو : نيمسق

 رع هللا وه هفيرصتو هّريبدتو رومأ ىّلوتي يذلا َّنإف ؛ناسنإ لك ..دارأ

 ةتفو توما مدا أ هاج اَذِإ ىح # :- ىلاعتو كرابت- هلوق كلذ نمو « لجو

 ٦۲] ء١٦ :ماعنألا] 4 ّنحْل جهللوم ها لإ ان 2 605 مري ال مهو اتلس 5

 نم ببس ريغب نوكت ةماعلا ةيالولاو «قلخلا عيمج لّمشت ةماع ةيالو هذهف

 .هنم بیس ريغبو « ىبأ مأ ءاش «ناسنإلا هللا ىلوتي «ناسنإلا

 مهجر اوما ترذلا لَو هلآ ٭ : ىلاعت هلوق لثم : ٌةّصاخلا ٌةيالّولا امأ

 ا تي مهن دا ارا وك كرر و ولالا | ٍتاَمْلظل َنْي

 «ناسنإلا نم ببسب نوكت ةصاخلا ةيالولاو «[701 :ةرقبلا] 4 تملظلا لإ

 انماء ےیزلآ » ءهل الو هللا نوكي ىتح هللا ةيالول ٌضّرعتي يذلا وهف



 ضا نيحلاصلا ضاير حرش
 ا 1

 .[1 :سنوي] وقتي اواڪ و

 : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 لب «مهاداع نم يداعي ىلاعتو هناحبس هللا نأو «هللا ءايلوأ ةليضف

 . لجو َّزع مهيلع اًبرح نوکی
 :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 .داهجو «جحو «موصو «ةقدصو «ةالص نم ةبجاولا َلامعألا نأ

 ام» : لاق ىلاعت هللا نأل ؛ةبحتسملا لامعألا نم لضفأ ؛ كلذ ريغو «ملعو

 .«هيلع تضرتفا اًمم ّيلإ ّبحأ ٍءيشب يدبع يلا بّرقت
 :.هدئاوف نمو

 اهضعب لامعألا بحي ىلاعت هللا نأو «- لجو َّزع هلل ةبحملا ثابثإ

 ّرع هللاف «ضعب نم رثكأ مهضعب َصاخشألا بحي هنأ امك «ضعب نم ٌرثكأ

 هناحبس - هتبحم ثوافتتو «ةعاطلا بحيو هتعاطب نيلماعلا بحي لجو

 . هتمكح هيضتقت ام بسح ىلع - ىلاعتو
 : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 نوكي هنإف تابجاولاب مايقلا عم لفاونلاب هللا ىلإ برقت اذإ ناسنإلا َّنأ

 امو» : يسدقلا ثيدحلا اذه يف ىلاعت هلوقل ؛هرومأ عيمج يف اًناعم كلذب

 . خلإ «...هّبحأ ىتح لفاونلاب ٍّيلإ ُبَرَقَتي يدبع ُلاَرَي
 هلهس اذإ هيلع نيس ساف هللا ئت نأ دارأ نم نأ ىلع اّضيأ يلد ةو

 ةبحم لاني كلذبف ؛تادابعلاب عوطتلا نم ٌرْثَكْيو تابجاولاب ٌموقي «هيلع
 . هللا ةيالو لانيو ءهللا



 ةدهاجملا باب

 :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 ينلاس ْنِإ» :هلوقل ءهّيلول هتوعد ةباجإو «ٌلجو رع هللا ءاطع تابثإ
 .«هنذيعأل ينذاعتسا نئلو ءهتيطعأ

 يف داهج ىلإ جاتحت سفنلا نأل ؛ةدهاجملا باب يف فلؤملا هب ىتأو

 هركذ ىلع اننيعي نأ هللا لأسن «تابحتسملا لعفب مث «تابجاولاب مايقلا

 . هتدابع نْسحو هركشو

 :ةلكي هللا لوسر لاق :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ثلاثلا 40

 ٠ يراخبلا هاور «ُارَفْلاَو ُةّحّصلا :ٍساّنلا َنِم ٌريِثك اًمهيف ّنْوُبْعَم ٍناَتَمْعن»
 ظ حرشلا

 هللا يضر سابع نبا نع هاور اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 «سانلا نم ريثك امهيف ٌنوبغم معنلا نم نيّسنجلا نيذه نأ ينعي «عارُقْلاَو

 ناك اذإ َناسنإلا َّنأ كلذو ءغارفلاو ةحصلا امهو ءامهيف ةبولْغَم يأ
 هللا هاهن ام ىلع اًرداق ناك و «هلعفي نأ هب هللا هرمأ ام ىلع ارداق ناک اًحيحص

 كلذك «بلقلا ٌنِئمْطُم ءردصلا حرشنم ؛نّدبلا حيحص هنأل هكرتي نأ هنع

 . غرفتم وهف ةنؤم نم هيفكي امو ِهيِوؤُي ام هدنع ناك اذإ غارفلا

 ةرخآلا شيع الإ شيع الو «غارفلاو ةحصلا باب «قاقرلا باتك ء«يراخبلا هجرخأ )١(
 .(۱۲٤1)مقر



 ص س نيحلاصلا ضاير حرش
 وفا نآل ءاذه يف اًريثك نبغي هي هنإف اًحيحص اغراف ناسنإلا ناك اذإف

 انيلع عيضت كلذ عمو «غارفو ةيفاعو ةحص يف نحنو ةدئاف الب عيضت انتاقوأ

 اذإ َنبغلا ناسنإلا فرعي امنإ ءايندلا يف َنبغلا اذه فرعن ال اننكلو ءاّريثك

 : ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو «ةمايقلا موي ناك اذإو «هلجأ ٌةرضح ظ

 EEE ول نوعجتأ بر لاق ُتَوَمْلا مھدحل ءاج اإ یس »

 نأ لن e ةروس يف لجو رع لاقو ء٠ 2.44 :نونمؤملا]

 نم نک أو تقدّم اف بيرق لجأ َكِإ أ ر لوقف ملا دداا

 ءاَج اذِإ است هل اروي نلو :  لجو رع هللا لاق °1 :نوقفانملا] € َنيِحِلِدَّصلأ

 ١١[. :نوقفانملا] نولمعتامب رو هللا او اهلج

 الو ءاهنم عفتنن ال «ىدس انيلع ٌبهذت ةريثكلا تاقوألا هذه نأ عقاولا

 ب e هللا ا

 ال نكلو ءتتعتسي َبتعتسي نأ لجأل ةدحاو ةقيقد ولو و طعنا ناسنإلا

 كلذ فحم

 .توملاب غارفلاو ةحصلا :ٍناتمعُنلا ٍناتاه هتوفت ال دق َناسنإلا َّنِإ مث

 هللا بجوأ امب مايقلا نع ٌرجعيو َضَرْمَي دق «تومي نأ لبق هتوفت دق لب

 دقو.« بعتيو ةردصض حرشتي ال رذصلا نقف نركيو نضرمي دق هلع

 . تاعاطلا نم ريثك هتوفت ىتح هلايعلو هل ةقفنلا بلطب لشي

 هللا ةعاطب غارفلاو ةحصلا ةصرف ٌرهتني نأ لقاعلا ناسنإلل يغبني اذهلو

 «نآرقلا ةءارق نم رثكيلف نآرقلل اًتراق ناك نإ «عيطتسي ام رذقب لجو رع

 ؛ هنكمي ال ناك اذإو «لجو رع هللا ركذ نم رثكي ةءارقلا فرعي ال ناك نإو
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 نم عيطتسي ام لك هناوخإل لذبي وأ ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي
 ناسنإلاف «ىّدس انيلع بهذت ةريثك تاريخ هذه لكف «ناسحإو ةنوعم

 . غارفلا ةصرفو «ةحصلا ةصرف ؛ّصرفلا زهتني يذلا وه لقاعلا
 «ضعب نم ُدثكأ اهضعب نأو «توافتت هللا َمَعِن َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 يتلا مالسإلا ةمعن «مالسإلا ةمعن : دبعلا ىلع اهب ىلاعت هللا معني ةمعن ربكأو
 کنید کک تلم ا مولا # : ىلاعت هللا لاق «سانلا نم اًريثك اهنع هللا لضأ
 ناسنإلا دجو اذإف ء[۳ :ةدئاملا] ايد ہکسولا کک GS EKE ع ُثَسَمَأَو

 . معنلا ُربكأ هذه نإف ؛هل هردص هللا حرشو مالسإلاب هيلع معنأ دق هللا نأ

 نسحي ال ِهلْشَع يف ىلتبم ىأر اذإ ناسنإلا نإف «لقعلا ةمعن :اًيناث مث
 ؛ةمعنلا هذه ىلع هللا دمح ؛هلهأ ىلإو هسفن ىلإ ءيسُي امبرو .فرصتلا

 . ةميظع ةمعن اهنإف
 كل برضنو «معنلا ربكأ نم اهنإف ءناطوألا يف نْمَألا ةمعن :اقلاث

 ءدالبلا هذه يف ةميظعلا فواخملا نم اندادجأو انئابآ نع قبس امب ًالثم
 جرخي ال ؛رجفلا ةالص ىلإ مهنم دحاولا جرخ اذإ اوناك مهنأ عمسن اننإ ىتح
 يف ًالثم برضن مث «دحأ هيلع يدتعي نأ ىشخي هنأل ؛هحالس اًبحطصم الإ
 ! نيفئاخ سانلا ناك فيك ؛يضاملا ماعلا يف تضم يتلا جيلخلا برح

 لّسرُي نأ مهوتم ءيش نم افوخ عْمّشلاب مهكيبابش نوقلغي سانلا حبصأ
 ي قع اا لا «ميظع تلق يف سانلا راصو « مهيلع

 . لقعلاو مالسإلا

 دغر  دالبلا هذه يف امّيس الو  انيلع هب هللا معنأ امم كلذك :اًعبار



 نيحلاصلا ضاير حرش (

 تک رر

 تويبلا ؛دمحلا هللو ميظع ريخ يف نحنف «ناكم لك نم انيتأي ؛شيعلا

 وأ ةثالث وأ نينثا يفكي ام ٍدحاولل قازرألا نم مّدَمْيو «قازرألا نم ٌةئيلم
 هذه ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ركشن نأ انيلعف . معنلا نم اضيأ هذه ءرثكأ

 هللا نآل N e O .ةميظعلا معنلا

 ممر كولو كدر ةاكعت € ر ڪس نيک کر تدا د دِإَو 8 :لوقي ىلاعت
 هس

 :V] ميهاربإ] € دش ىباذع ن

n2 و a2 
2 2 2 

 نم ُموَقَي ناك هب ّيبنلا نأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع :عبارلا -

 َكل هللا َرَقَغ ْدَقو ءهللا لوُسَر اَي اذه عنصت ّمِل :ُهَل ُتْلُقف ءُكاَمَدَق َرّطَفَتَت ىَّمَح ِلْيَللا

 َقَقَتُم «؟اًروكش اَدْبَع َنوُكأ ْنَأ ُبِحُأ الفا :َلاَق !َرَّخآَت اَمَو َكِبْنَذ ْنِم َمَدَقَت ام

 نب ةريغُملا ةياور نم نيحيحصلا يف هوحنو ,'يراخبلا ظفل اذه .هيلع
 60 ةَ 7 همم م

 ظ حرشلا
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هلقن ام  ىلاعت هللا همحر  ُفلؤملا ٌَركذ مث

 نا لا هاجم اها لا ام وع نأ "اكل ةيسفقو «ةدهاجملا باب يف

 باتك ء«ملسمو «(٠١١١)مقر «ليللاب يبنلا مايق باب «دجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(٠۲۸۲)مقر «ةدابعلا يف داهتجالاو لامعألا راثكإ باب «ةمايقلا ةفص

 امو كيد نم َمَّدََت ام هلأ كل َرفَحِل# :هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 لامعألا راثكإ باب «ةمايقلا ةفص باتك ءملسمو «(485)وقر 24... رك

 .(5819)مقر «ةدابعلا يف داهتجالاو



 ةدهاجملا باب
GED 

 همحر فلؤملا ركذ . كلذ ىلع ربصلاو « هللا ةدابع ىلع اهاَّيِإ هلمحو هسفن

 رطفتت ىتح ليللا نم موقي ناك يب يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هللا
 نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو كلذ عنصت مل هللا لوسر اي :تلقف «هامدق

 يضر -ةشئاعف ««اًروُكش اًدبع نوكأ ْنَأ ٌبحأ الفأ» :لاقف ؟رَّخأت امو كبنذ

 «هتيب يف يأ ؛رّسلا يف هعنصي اميف ايب يبنلا لاحب سانلا ملعأ نم  اهنع هللا

 . .٠ هتيب يف هعنصي امب سانلا ملعأ نه -ّنهنع هللا يضر_هؤاسن كلذكو
 ناك اًمع َنهَنولأسي يب يبنلا ءاسن ىلإ نوتأي ةباحصلا رابك ناك اذهلو

 لاق دقو . اًدجهت ةالصلا يف ينعي ليللا نم موقي ةي ناكف «هتيب يف عنصي

 ُمَهَضِيَو لل يث نِ ندا مومن كنأ داعب كير نإ # #9 : لمزملا ةروس يف ىلاعت هللا

 ۲١[. :لمزملا] عم ذأ نم ةقياطو منيو
 ٌفصن اًنايحأو «ليللا ٌرثكأ اًنايحأ - مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌموقي ناكف

 اهقح هسفن يطعي  مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأل ؛ ليللا تل اًنايحأو «ليللا

 ناكف «- هيلع همالسو هللا تاولص - هبر ةدابعب ماتلا مايقلا عم ةحارلا نم

 ةفصنو - نيثلثلا نودو «فصنلا قوف ينعي - ليللا يثلث نم ىنذأ موقي

 مروتت ىتح موقي ناكو «- مالسلاو اا اع ےل اک بح ؛هثلثو

 . قشنتو اهيف مدلا ٌرَّجحتي يأ ؛ مايقلا لوط نم َرّطفتتو هامدق

 .اوبعت مهنكلو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نم بابش هعم ماق دقو

 ماقف ءةليل تاذ يب يبنلا عم ُتْيَّلص : لوقي  هنع هللا يضر  دوعسم ناف

 ؟نمخولاِدبع ابأ اي َتْمَمَه اذامب :اولاق «ِءوس رمأب ٌتْمَمَه ىتح ًاليوط
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 ربص امك َربصي نأ نع هزجعل ؛ سلجي يأ «'”هعدأو دعقأ نأ ثممه : لاق

 يبنلا أرقف ةليل تاذ هعم ماق  هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذحو ايب يبنلا

 لوقيو ءائبيرقت عْبرو ءازجأ ةسمخ عيمجلا «نارمع ّلآو ًءاسنلاو ةرقبلا ايب

 تتأ املكو «حبس حيبست ُةيآ ثتأ املكو «لأس ةمحر يآ ْتَنَأ املك : ةفيذح
 . ةءارقلا a EET ةالصلا هيلع فورعم وهو "٠ ذَوعت ليعَو ةيآ

 ِتايآ دنع ذوعتلاو «ةمحرلا تايآ دنع لاؤسلا عم «عبرو ءازجأ ةسمخ

 و ا ا ؛ حيبستلا تايآ دنع حيبستلاو ديغولا

 . ليللا يف ًارقي- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ناك اذكهو

 ةءارقلا ليطُي ناكف ءاضيأ دوجسلاو عوكرلا لاطأ ةءارقلا َلاطأ اذإو

 .دوجسلاو عوكرلاو
 ءاتشلا يلايل نم ةليل يف ًالثم  مالسلاو ةالصلا هيلع  موقي ناك اذإف

 َعْبَس موقي لَك هنإ لقنلف ؟ليللا يثلث نم ىندأ موقي ؛ةعاس ةرشع اتنْنا يهو
 رصت ٠ ليوطلا ليلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يلصي وهو اًبيرقت تاعاس

 دهاجو «هسفن رّبص دقف اذه عمو ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هلاح نوكي اذام

 روکش ادع نوكأ نأ تح الفأ لاق و هست

 )١( «ليللا ةالص يف مايقلا لوط باب ءدجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)١١١١(«‹

 «ليللا ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو

 .(۷۷۳)مقر

 «ليللا ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 .(۷۷۲)مقر
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 املك َناسنإلا َّنأو «هللا ةعاطب ٌمايقلا وه ركشلا َّنأ ىلع ليلد اذه يفو

 سیلو .- لجو رع هلل اًركش دادزا دقف - لجو رع  هبر ةعاط ىف دادزا

 هش ادق هنا .نمحأ عقلا ةكشأ تاست ناسنألا لوق ناب نكشلا

 مونيا لدفلاب نركب و ی يلع انع الخلا نك ءداسبللاب

 . عيطتسي ام ردقب هللا ةعاطب ناال

 امو هبنذ نم مدت ام هل هللا رقع دق ل ّيبنلا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 هل هللا رفغ دقف رخأت ام لکو هل هللا رفغ دقف هبنذ نم مدقت ام لك ؛رخأت

 هنأل ؛بنذ لك نم اًملاس هيلع همالسو هللا تاولص ايندلا نم جرخ دقو

 ظ روفغم
 لثم اهب اوماق ةحلاص ٍلامعأب مهبونذ مهل رفغيف اًماوقأ هللا صحي دقو

 يبأ نب بطاح مهنم ءًالجر رشع ةعضبو ةئامثالث اوناك ردب لهأف . ردب لهأ

 َتْملَع امأ» : ةروهشم ةصق يف رمعل لاق ةي يبنلا نإف « هنع هللا يضر ةعتلب

 ل ی ا ا لااا

 -لوسرلا َّنأ كلذو ءاًميظع اًبنذ لَعف  هنع هللا ىضر- اًبطاح نإف الإو

 هنيب يذلا دهعلا تضقن نيح اشيرق ٌوزغي نأ دارأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلإ ًةيطَح ًةلاسر  هنع هللا يضر - بطاح لسرأ «ةيبيدحلا حلص يف مهنيبو

 نع كلذب ب ٌئيبنلا ربخأف « مهيلع ٌمداق هيب لوسرلا َّنأ مهُربخي ءةكم لهأ

 ةأرملا رثإ يف هعم الجرو بلاط يبأ ّنب يلع لسرأف «يحولا قيرط
 اهوكردأ املف  ةكم قيرط يف ةفورعم ةضور  خاخ ةضور يف اهوكرذأف
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 ام :تلاق «ةكم لهأل ِكعم يذلا باتكلا يجرخأ :اهل اولاقو اهوفقوأ

 هيجرخت نأ امإف «كعم يذلا باتكلا يجرخت نأ دبال :اولاق «باتك يعم

 ٍتجرخأ مهتميزع تفرع املف «بايثلا تحت ام ىتح ِكَشّتفن نأ امإو
 ةكم لهأ ىلإ هنع هللا يضر - بطاح نم”باطخ هيف اذإف ءاهمخ نم باتكلا

  رمع نذأتساف  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا ىلإ هب اوعجرف ‹« مهربخي

 ءاًبطاح لتقي نأ كك يبنلا هللا نيد يف سانلا ىوقأ نم ناكو  هنع هللا يضر

 هللا نأ تْملع اَمأ» : لاق ءانئادعأ ىلإ انرارسأب بتك «ٌقفان لجرلا نإ :لاق

 - مهنم ناكو «00"2ُكل ُترَفَغ ذقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع َمَلْطا

 .ةريبك ةميرج هذهف الإو ار

 انئادعأ ىلإ ٌبتكي اًسوساج كردأ اذإ رمألا ٌىلو ىلع ُبجي اذهلو

 لف اذابف ضرألا يف تاع هنأ ءاقلسم ناك ىلو.هلعفي نأ اقرابغأب

 اذه نكلو «هداسف مظعل رمألا ّيلو ىلع ٌبجاو اًملسم ناك ولو سوساجلا

TYبلع هلوسرلا لقب لاهو «ردب لهآ نم ناك هنأ وهو  
 َعلطا هللا نأ تملع امأ» :لاق لب ؟ملسم هنأ تملع امأ :- مالسلاو ةالصلا

 . .٠ . .ردب لهآ ىلع

 - مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا صئاصخ نم نأ ىلع ٌليلد اذه يفف

 ضعبل -ثلق امك - عقي دق اذهو هرَّخأت امو هبنذ نم َمّدَقَت ام هل رفغ دق هللا َّنأ

 باتك ءملسمو «(5715)مقر «حتفلا ةوزغ باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5595)مقر ءردب لهآ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف
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OD 

 - لوسرلا صئاصخ نم َّنأ ملعاو :ءاملعلا ضعب لاق .ردب لهأك ةباحصلا

 ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اذك لعف نم نأب يتأي ثيدح لكف : هيلع

 دا اا لوسا ضئاصخ نيا نار تعيش كيور لإن

 .طقف ةئ لوسرلل الإ سيل اذه ء(َرَخأت ام» نكل ءريثك اذهف ««هبنذ نم

 كاتأ اذإ هنأ ؛ملعلا بلاطل ةعفان ةماع ةدعاق هذهو ءهصئاصخ نم وهو

 هلوق نأ ملعاف ؛رخأت امو هبنذ نم مَّدقت ام هل رفغ اذك لعف نم نأ هيف ثيدح

 هللا تاولص  ٍدمحم صئاصخ نم اذه نأل ؛حصي ال فيعض «رّخأت ام»

 . هيلع همالسو

 ىنثأ دقو «مايقلا لوطو «ليللا مايق ةليضف ىلع اضيأ ٌليلد اذه يفو
 ميدو فاحت: و جر لاف نرو ناللا قوم وت وم ىلع

 #اووَح مهر نوعي # « شرفا نع دعتبت ينعي ء[١٠ :ةدجسلا] € عاملا نع
 هللا لضف ىلإ اورظن اذإ : يأ «اًعّمطَو # اوفاخ مهبونذ ىلإ اورظن اذإ : يأ

 ينلعجي نأ هللا لأسأ ء[۱۷ 015 :ةدجسلا] * َنوُلَمَحَ اوا امي رج ٍنيعأ 7

 . مهنم مكايإو
 وأ «نويزفيلتلا ىلع رهسلاب سيل «عجاضملا نع مهبونج ىفاجتتو

 مهنكلو «ءكلذ هبشأ ام وأ «سانلا ضارعأ ىلع وأ «قرولا بعل ىلع

 هتقدر اسمو # ءاعمطو افوخ لجو رع  هنودبعيو «هللا نوعدي
 مصرس ھے تزل
 اھ “آ5 e E E AS ع ع ع يڪ يم

 اده نیا نوع أ أمي ارج نيعأ ورق نم مه ىفخأ ام سفن ملعت الف را نوقف
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 هللا لاق ثيح كلذ نيبي ام سدقلا ثيدحلا يف ءاج ؟ مهل يفحأ يذلا
 ءْتَعِمَس ندا الو ثأر ريع ال ام ّنيحلاصلا ّيدابعل ُتْدَدْعَأ» :- لجو رع
 هنإ «نانجلا هذه ينكاس نم ْجكايإو هللا ينلعج سب لق ئلع رطح الو
 .ميرك داوج

 هللا لوسر ناد :ثلاق اهّنَأ - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :سماخلا 9

 ."”هبلع ٌّقفتم هَرّرُتملا َّدَشو ءَّدَجو «ُهَلْهَأ ًظَقْيَأَو َلْيَللا اًيْحَأ ٌنشعلا َلْخَد اذإ 4&4

 ةَياَنَك َوُهَو نازإلا :ُيَرْذِمْلاَو» .ناضمر ٍرهش نم ُرِخاَوألا ٌرْْشَعْلا :دارملاو
 رْمآلا اذهل ُتْدَدَش :ٌلاقُي .ةداّبعلل ُهُريِمْشَت ُنارُملا :َليقَو ءِءاسْنلا ٍلاَرَِتْعا نع

 ص و . ريب ےس

 .ةل ٌتْعَرَفَتو ءُتْرَّمْشَت :يأ «يِرْرّنم

 حرشلا
 ِتنب ةشئاع َنينمؤملا مأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 رشعلا يف ايب هللا لوسر لاح يف «- امهنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ

 فدو فلشلابحأو.هةروكلا دش شعلا الخف اذإ )نامر نم رخخاوألا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع _رّمشو «ةدابعلا

 رطفتت ىتح ليللا يف موقي ناک ای هنآ قباسلا ثيدحلا يف قبس دقو

 «ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف لمعلا باب «ردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
 رهش نم رخاوألا رشعلا يف داهتجالا باب .فاكتعالا باتك «ملسمو «(٤۲٠۲)مقر



 ةدهاجملا باب

 يف امأ «ثلثلا وأ «فصنلا وأ .فصنلا نم ٌرثكأ ليللا نم موقي هنأو «ةامدق

 هيلع  هّلك هليل يحي يآ «هّلك ليللا موقي ناك هنإف ؛ناضمر نم رشعلا يلايل

 «ءاشعلاو «سمشلا بورغ دعب روطفلاب نكل «ةدابعلاب  مالسلاو ةالصلا

 ىلإ ىبرق اهنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىري يتلا ٍءايشألاو «ءاشعلا ةالصو
 تنب ةّيِفَص نأ ليلدب ؛ةالص يف ليللا لك نأ هانعم سيلو «- لجو رع هللا

 ةالص دعب اهُثدحيف  مالسلاو ةالصلا هيلع - هيلإ يتأت تناك َبَطخَأ نب مح

 «يلايللا كلت يف  مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفي ناك ام لك نكلو «ءاشعلا

 . كلذ ريغ وأ «ةالصل ٌوُّيَهَت وأ «ةالص امإ ؛ لجو رع هللا ىلإ ىبرق هنإف

 نم رخاوألا ّرشعلا يحي ناك يب لوسرلا نأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 حابصلا ىتح هليل ممي مل هنأ يأ ؛اهاوس ٌةليل يبْحُي ال هنكلو ءاهّلك ّناضمر

 هليل يهو ءِرْدَقلا ةليلل اًيرحت كلذو ؛ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف الإ

 ءهنم رخاوألا عبسلا يف امّيس الو ءناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ُنوكت

 يهو «ةنسلا كلت يف نوكي ام اهيف- ىلاعتو هناحبس هللا ردقي ٌةليللا هذهف
 نموا ‹اهييخي ناكف .[7 :ردقلا] 4 رش فلا نم ريَح# : ىلاعت هللا لاق امك

 . *'(هبنذ نم مَدَقَت ام هللا َرَمَع اباَسِتْحاو اًناميإ رذَقلا لیل ماق

 نم مهنمف «هَرّرملا ّدش» :هلوق ىنعم - هللا همحر  فلؤملا ركذ مث

 هل حابُي ال فكتعملاو ءافكتعم نوكي هنأل ؛ءاسنلا كرت نع ٌةيانك هنإ : لاق

 مقر .ةينو اًباستحاو اًناميإ ناضمر ماص نم باب ‹موصلا بتاتک ‹يراخبلا هج رخأ )1(

 «ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو ‹()۱۹۰1)

 .(۰٦۷)مقر
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 4 ٌدِجدَمْلا ىف َنوُفكلَع ساو شورش لو ¥ :ىلاعت لاق امك «ءاسنلا

 .لمعلا يف ريمشّتلاو دجلا نع ةيانك وه لب : لاق نم مهنمو ء[1۸۷ :ةرقبلا]

 يتأي ال ناك  مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا ّنِإف «ٌحيحص ِنيَرْمألا الكو
Eوجل فر اا ناكر فكما نايهمو ني رخا  

 . ةدهاجملا عاونأ نم اذهو هيلع همالسو هللا تاولص  رّمشيو «دهتجيو

 يف اهبعوتسي ىتح ةلضافلا تاقوألا يف هّسفن دهاجي نأ بجي ناسنإلاف

 . هللا ةعاط

 :هلَط هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريرُش يبأ نع :سداسلا- ٠

 صرحا .ٌرْيِخ لَك يفو ٍفيعّضلا ٍنمؤملا َنم هللا ىلإ ٌبحأو ٌرْيخ يوقلا ُنِمْؤملا»

 3 لقت الف ٌءيَش َكَباَصَأ ْنِإو .ْرِجْعَت لَو اب ْنِعَتْساَو َكُعفْنَي ام ىلع
 َلَمَع ُهَتْفَن وك ّنإَف لعق ًءاَش امو تبا ردق :ْلُق نِكلو هاَدَكو اَذَك َناَك ُتْلَعَف

 .""”هلسم هاور .«ناَطْيَشلا

 حرشلا
 هللا يضر  ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 نمؤملا َّنِم هللا ىلإ ٌبَحَأو ريخ يوقلا ُنمؤملا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع  هنع
 ` يمفنعضلا

 ةوق َّنأل ؛هندب يف يوقلا دارملا َسيلو «هناميإ يف ينعي :ٌيوقلا ُنمؤملا
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 هللا ةيصعم يف ةوقلا هذه لمعتسا اذإ ناسنإلا ىلع اررض نوكت دق ندبلا

 لمعتسا ناسنإلا ناك نإ ءاهتاذ يف ةمومذم الو ةدومحم ثسيل ندبلا ةوقف

 هذهب ناعتسا نإو «ةدومحم تراص ةرخآلاو ايندلا يف هعفني اميف ةوقلا هذه

 هد تاتا ةيضعم لغة را

 ةملك نأل «ناميإلا ةوق ينعت «يوقلا نمؤملا» : ايب هلوق يف ةوقلا نكل

 ؛يوقلا لجرلا :لوقت امك «ناميإلا وهو قباسلا فصولا ىلإ دوعت يوقلا

 ّيوقلا نمؤملا نأل ؛هناميإ يف ينعي يوقلا نمؤملا كلذك «هتلوجر يف يأ

 ديزي نأ ىلعو « هيلع هللا بجوأ امب موقي نأ ىلع هناميإ ةوق هلمحت هناميإ يف
 هلمحي ال اًميعض هناميإ نوكي ناميإلا ُفيعضلاو «هللا ءاش ام لفاونلا نم

 . اًريثك رصقيف تامرحملا رتو «تابجاولا لعف ىلع

 ا ىلإ تحارب فت ا نقولا نم: يخي قاعي هريكو ةلارقو
 ينعي «ريخ لَك يفو» :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث «فيعضلا نمؤملا

 لك يفو» :لاق امنإو «ريخ هيف امهنم لك فيعضلا نمؤملاو يوقلا نمؤملا
 ٍلَب «هيف ريخ ال فيعضلا َنمؤملا نأ سانلا نم ٌّدحأ مهوتي الل «ريخ

 . كش ال رفاكلا نم ريخ وهف «ريخ هيف فيعضلا ٌنمؤملا
 نابنإلا لكيلا رعي ا ةريغؤلللا هققن يواسألا اذهب

 «نيعملا ىنعملا دصقي هنأ نّيبت ةلمجب يتأيف «هدصقي ال ىّنعم مهوُي اًمالك
 ٍلَبَق نم قمنا نم کنم ىِوَيَسَم ال : ىلاعتو كرابت هلوق نآرقلا يف كلذ لاثمو

Erا  ceو سرر درب رد رص ر و م را سس سو ا ب یک جرت يا يع رس  

 هللا دعو الكو ْاوُلَمفَو دعب نِ أوقفنأ يذلا َنِم ٌةَحَرَد مظعأ َكِيَلْوَأ لّكقو حتفلا
 ر

 نم أوُقَمنأ ذل م ةر مَظَعأ كوا :  هلوق ناك امل ٠١[« :ديدحلا] € يمل
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eَدَعَو لکو # :  

 تدفن ذل ترحل يف نام  ذإ َنمَيَلَسَو دوادو # : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 ٠۷۸ :ءايبنألا] 4 نمل اهمه ا ترهش مهمل اتو رولا مَع ويف
 تاء الگو # : ىلاعت لاق «صقن هدنع دواد نأ مهوي اذه ناك امل ۹

 أمرك
 ا ا ىرتخم ل ال. لاه او كلذ نمو

 ص سارع €
 ميشا مولؤمأي يهجم هنآ لضف ميشت فنا مهو يآ ليس ىف نود ښا

ETSلَو يبنلا لاق انهف «[96 : : ءاسنلا] € يسا دا دعو ل6  Eىفو» :  

 بحأو ريخ يوقلا نكل ‹فيعضلا نمؤملاو يوقلا نمؤملا يأ «ريخ لك
 . هللا ىلإ

 نم ةيصو هذه «كعفني ام ىلع صرحا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 صرحا) ةعنام ةعماج ةيصو يهو «هتمأل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 لو .هترشابمو هليصحت يف دهتجا ينعي ر (كعفني ام ىلع

 ةثالث ىلإ مسقنت لاعفألا نأل كلذو O ا
 . رضي الو عفني ال مسقو «هرضي مسفو «ناسنإلا عفني مسق : ماسقأ

 ام ىلع صرحي يذلا وه هيب يبنلا ةيصو لبقي يذلا لقاعلا ناسنإلاف

 ةرضم يف لب «ةدئاف ريغ يف مويلا مهتاقوأ نوعيضي نيذلا رثكأ امو «هعفني

 :ءالؤه لثمل لوقن نأ انب ردجيف اذه ىلعو «مهنيد ىلعو مهسفنأ ىلع
 نمؤملا نكل ءانواهت امإو مكنم ًالهج امإ ؛يب يبنلا ةيصوب اولمعت مل مكنإ



 ةدهاجملا باب

 هنيد يف هعفني ام ىلع صرحيو «ةحيصنلا هذه لبقي يذلا وه مزاحلا لقاعلا

 . هايندو

 ينيدلا هلمع يف هل اًساربن هلعجي نأ ناسنإلل يغبني ميظع ثيدح اذهو

 ةملك ةملكلا هذهو «كعفني ام ىلع صرحا» : لاق ةي يبنلا نأل ؛يويندلاو

 وأ نيدلا يف ءاوس كعفني ءيش لك ىلع يأ «كعفني ام ىلع» «ةماع ةعماج

 نأل ؛نيدلا ةعفنم مّدقف ايندلا ةعفنمو نيدلا ةعفنم تضراعت اذإف ءايندلا يف

 اهنإف نيدلا داسف عم تحلص اذإ ايندلا امأ ءايندلا تحلص حلص اذإ نيدلا

 . كسه

 ناتعفنم تضراعت اذإ هنأ ىلإ ةراشإ «كعفني ام ىلع صرحا» : هلوق يفو

 ايلعلا ةعفنملا نآل ؛ايلعلا ةعفنملا مدقن اننإف «ىرخألا نم ىلعأ امهادحإ

 .«كعفني ام ىلع صرحا» هلوق يف لخدتف «ةدايزو اهنود يتلا ةعفنملا اهيف

 ال تنأو ءةجاحلا يف ءاوس امهالك مع ةلصو خأ ةلص عمتجا اذإف

 . عفنأو لضفأ اهنأل خألا ةلص مدقت انهف ءاًعيمج نيلجرلا لصت نأ كنكمي

 امهدحأ نكل ءاوس دعبلا يف امهالك نيدجسم نيب كنأ ول اًضيأ كلذكو

 «كعفني ام ىلع» هلوقف « لضفألا هنأل ةعامج رثكألا مدقن اننإف ةعامج رثكأ

 مدقت اهنإف ىرخألا نم ىلعأ امهادحإ ناتعفنم تعمتجا اذإ هنأ ىلإ ريشي

 . ىلعألا

 يهنم نيرمأ نم هنع اًيهنم بكتري نأ دبال ناسنإلا ناك اذإ سكعلابو

 فخألا مدقي يهانملاف .فخألا بكتري هنإف «دشأ امهدحأ ناكو امهنع

 . اهنم ىلعألا مدقي رماوألاو ءاهنم
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 دعب ةملكلا هذه عورأ ام :«شاب نعتساو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 عبتتي هنإف اًيكذ ًالقاع ناك اذإ ناسنإلا نأل «كعفني ام ىلع صرحا» هلوق

 دمتعي ىتح هسفن هرغت امبرو «صرحيو «دهتجيو عفنألاب ذخأيو عفانملا
 بجعي ثيح «سانلا نم ريثكل عقي اذهو «هللاب ةناعتسالا ىسنيو هسفن ىلع

 ىلع ةوق هسفن نم ىأر اذإف «هب نيعتسيو ّلجو رع هللا ركذي الو هسفنب
 ةناعتسالا يسنو هسفنب بجعأ «هل ًالعفو عفانلا ىلع اًصرحو لامعألا

 سنت ال يأ «شاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا» :لاق اذهلو «هللاب
 هّبر مكّدحأ لأسيل» : ثيدحلا يفو «ريسيلا ءيشلا ىلع ولو هللاب ةناعتسالا

 ىتح ينعي ''”«عطقنا اذإ هلعن عسش هلأسي ىتحو «حلملا هلأسي ىتح هتجاح

 وأ ًاضوتت نأ تدرأ ولو ىتح .لجوزع ةا تاالاي رسا ءيا

 رع هللاب نيعتسم كنأ رضحتساف اًئيش عضت وأ ًالامش وأ اًيمي بهذت وأ يلصت

 . ءيشلا اذه كل لصح ام هللا نوعالول هنأو « لجو

 : لوقتو «رخأتتو زجعت الو لمعلا يف رمتسا ينعي «زجعت الو» : لاق مث

 اذه نأ رمألا لوأ يف تممص دق تمد امف «ريثك لغشلاو ليوط ىدملا نإ

 . زجعت الف هيف تعرشو هللاب تنعتساو كل عفنألا وه

 اهيف هيلع ملكتي تادلجم ىلإ جاتحي ةقيقحلا يف ثيدحلا اذهو

 ملعلا بلاط ًالثم اهنم «ىصحي ال ام لئاسملاو روصلا نم هل نأل ؛ناسنإلا

 نابح نباوء( )7٠:5” مقر ءةذاعتسالا يف باب«تاوعدلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 . بیرغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو «(ناسحإ _ ۵ كو 28151)مقر



 ةدهاجملا باب
 س )رک جمل

 رهش وأ عوبسأ دعب مث «هل ةحلصمو ةعفنم هيف نأ ىري باتك يف عرشي يذلا

 ىلع صرحو هللاب ناعتسا هنإ : هنع لوقن اذه «رخآ باتك ىلإ لقتنيو «لمي

 رمتساف عفان هنأ ىلع هيف تلخد تمد ام لب ؛ّلمعلا كرتت ال يأ .«زّجغت

 اًنايحأ هنأل ؛اًئيش لصحي ملو تقولا هيلع يضمَي لجرلا اذه دجت اذلو « هيف

 . اذه ىف اًنايحأو ءاذه ىف اًنايحأو ءاذه ىفأرقي

 عجاري نأ ديري ًالثم ملعلا ةبلط ضعب ٌدجت ؛ ةيئزجلا ةلأسملا يف ىتح

 هذه نع تحبي ؛باتكلا حفصتي مث «باتك يف لئاسملا نم ةلأسم

 مث ءاهدنع فقي ىرخأ ٌةلأسم باتكلا حفصت ءانثأ هل ضرعُيف «ةلأسملا
 حتف يذلا ّلصألا عيضي مث .فقيف «ةثلاث مث ءاهدنع ُفقيف «ٌةيناث ٌةلأسم

 ىواتف لثم يف اًريثك عقي ام اذهو «تقولا هيلع عيضيف ءهلجأ نم باتكلا

 «ةلأسم ذخأيل اهعلاطُي ناسنإلا دجت «- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 نأ حيحصلا لب ؛حيحصب سيل اذهو ءاذكهو هبجعت ىرخأ ةلأسم رمت مث

 ْ . هلجأ نم باتكلا تحتف يذلا لصألا َرظنت

 - ٍرَجَح نبال - ًالثم  ةباصإلا يف «ةباحصلا مجارت يف اضيأ كلذك

 دوت اعلا نو اع ماعلا ضل لإ كو يسيل هع
 ءرخآ ٌيباحص ةمجرت هل ضرعتف «هتمجرت ىلإ َلِصَي نأ لجأ نم باتكلا
 اذكه مث «رخآ اًيباحص ٌدجي .«باتكلا حتفي مث ءاهؤرقيو اهدنع ٌفقيف

 اذهو «باتكلا حتف اهلجأ نم يتلا ةمجرتلا لصحي الو ثقولا هيلع عيضي

 . تقولل عايض هيف



CDنيحلاصلا ضاير حرش  
 و دع ا

 مهألاب أدبي نأ - مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا يذه نم ناك اذهلو

 لاقو ءاي لوسرلا كلام نب نابتع اعد امل كلذلو ءهلجأ نم َكَدَحَت يذلا

 هيف تيلض, ىلا ناكملا نم دتل « شيب ىف لضخ ات نأ كيرا ل

 .هباحصأ نم فن هعمو  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئيبنلا جرخف «يل ىلصُم

 مهل عنْص دق نابتع اذإو ءاولخدو اونذأتساو َنابتع تيب ىلإ اولصو املف

 : لاق لب «ماعطلاب أدبي مل  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ّنكلو ‹اًماعط

 َسلج هت «ىلصف «ّهاَيإ ًارأف «؟هيف ىلصن نأ ديرت يذلا ناكملا نيأ»

 نم كرحت يذلابو «ّمهألاب أدبي َناسنإلا نأ ىلع ليلد اذهف «''”ماعطلل

 . ىَدُّس هلمع عيضي الأ لجأ نم ؛ هلجأ

 مث تكرت مث «رخآ لمع يف تعرش مث تكرت اذإ كنأل ؛ٌرمتسا لب «هيف

 . لمع كل ًمتام «تكرت مث تعرش

 يئأ ول :ْلَقَت الف ٌءيش َكباصأ ْنِإف» :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 .هللاب نيعتستو «دهجلا لذبتو صرحت نأ دعب ينعي ««اذكو اذك ناكل ٌتلعف

 ناكل ثلعف ينأ ول : لقت الف «ديرت ام فالخ ىلع رمألا ٌجرخي مث «ّرهتستو
 رع هللا ّنكلو «هب ٌرمؤت يذلا تلعف تنأ «كتدارإ قوف رمأ اذه نأل ءاذك

 ا اَلا رَ أ کلو .ورْمأ لع ُبِلاَع ہو » «هرمآ ىلع ٌبلاغ - لجو

 .«(٤١٤)مقر « . . . ىلصي اتيب لخد اذإ باب «ةالصلا باتك «يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه )١(
 ةعامجلا نع فلختلا 8 ةصخرلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا تاك ءملسمو

 .(م۳۳) مقر «رذعب



 ةدهاجملا باب
 س

A حس 

 ديري لج. رفاس اذ «كلذل الاثم ات رضنو 1١ موب € تولع

 ينأ ول : لاقف عجر مث رال تاس ىلا ءانثأ يف هنكلو «ةرمعلا

 ال :لوقن «لّطعتلا ىلع لصح املو «نسحأ ناكل ىرخألا ةرايسلا ثذخأ

 غلبت نأ دارأ لجو رع هللا ناك ولو «ّدهجلا تلذب تنأ كنأل ؛اذكه لقت

 . كلذ ْدِرُي مل هللا ًّنكلو ءّرمألا كل َرّسيِل ةرمعلا

 ذئنيحف ؛رومألا تفلخأو «هلذبب رمأ امم ٌعيطتسي ام َلذب اذإ ناسنإلاف

 َكباصأ ْنِإ» :لاق اذهلو «هيلع ٌردقي ام َلعف هنأل ؛هللا ىلإ َرمألا ضوفي

 ينأ ول لقت الف» لجو رع  هللاب ةناعتسالاو ٍدهَجلا لذب دعب ينعي ««ءيش

 . (اذك اذك ناكل ٌتلعف

 ثيح «كلذ نم ةمكحلا انل نّيب دقف ؛ ءازجلا َريخ انّيبن انع هللا ىزجو

 نازحألاو سواسولا كيلع حَتَمَت يأ .«ناطيشلا َلَمَع ُحَتفَت ْؤَل َّنإف» : لاق

 ءاذكه لقت الف .اذك ناكل تلعف ينأ ول :لوقت ىتح «مومهلاو مدنلاو

 حوللا يف بوتكم رمأ اذهو «عقو اًّمع َريغتي نأ ْنكمي الو «ىهتنا ُرمألاو

 ن و سلا يبمج ىقرالاو دكا ومسلا ل نأ نيف ظوتحملا
 . تلمع امهم عضولا اذه ىلع

 هللا ٌريدقت يأ «هللا ٌردق اذه يأ ««شا ٌرَدَق :لق ْنكلو» لاق اذهلو

 :دوه] € ديرب امل لاف کیر نإ # هلعف  ّلجو رع هللا ءاش امو «هؤاضقو
 لجو رع لعق ءاشام ءءاشيام ةكلث يف لعفي نأ حتمي دحأ ال ۷

 4+ ؛ ةمكحل الإ ايش ٌلعفي ال - ىلاعتو هناحبس هنأ ملعن نأ بجي نكلو

 و

 ت س

 الإ َنوُءاَمَّتاَمَو # : ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلدلاو ءانل ثرهظ وأ انيلع ْتَيِفَح
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 ةنورقم هتئيشم نأ نيف ء[ : : ناسنإلا] اًح امیل َناَك أ ن | أ هلي نأ

 ةبقاعلا يف راصف «هعوقو ناسنإلا هرك ءيش نم مكو «ملعلاو ةمكحلاب

 : ةرقبلا] 14 مَآ يح وهو ابدع أوشكت نأ یو : ىلاغت لاق انك لا

 دع لبق : كلذ نم «ةيآلا هذه ىلع ٌلدت ةريثك ٌثداوح ترج دقلو ه7

 «نوريثك باكر اهيفو «ةَّدج ىلإ ةهجتم «ضايّرلا نم ةرئاط تعلقأ ٍتاونس

 هذه يف اولججس نيذلا باكرلا دحأ ناكو «بكار ةئامثالث نع نوديزي

 ءةرئاطلا عالقإ نع َنلعأو « مان ىتح ةانيع هتبلغف ءراظتنالا ةعاق يف ة كاطلا

 د بالا e لدرلاب اذإف ءاوّبكرو باكرلا بهذو

 ةرئاطلا قرتحت نأ هتمكحب َرّدق هللا َّنِإ مث ؟ةرئاطلا هّتتاف فيك ؛ ةديدش ةمادن

 نكلو «ةرئاطلا هتاف هنأ ةرك !؟لجرلا اذه اجن فيك !هللا ناحبسف .اهباكرو

 . هل اًريخ كلذ ناك

 ام فالخ ىلع ذمألا راصو «هللاب تنعتساو «دهجلا تلذب اذإ تنأف

 كيلع َحتفنا اذه تلق اذإ ءاذك ناكل ثلعف ينأ ول : لقت الو «مدنت ال «ٌديرت
 رمألا ىهتنا دقف «وفصلا كيلع ْرّدكي ام نازحألاو مدنلاو سواسولا نم

 ءاش امو هللا ردق : لق «- لجو رع رابجلل رمألا ملست نأ كيلعو «حارو

 .لعف
 نكل ءاّريثك انحرتسال ثيدحلا اذه ِيَذَه ىلع انرس اننأ ول «مللاوو

 ًاليل هتاقوأ يضمت لب «هعفني ام ىلع صرحي ال :ًالوأ ؛اّم ناسنإلا ٌدجت

 رمأ يف دهتجا هنأ َرَّدَق اذإ :اًيناث . ىدُس هيلع عيضت «ةدئاف نودب اًراهنو

 ينتيل :لوقيو « مدني هدجت .عقوت ام ىلع نكي ملو ُرمألا تاف مث 5-07



 ةدهاجملا باب

 جحر

 تنأف «حيحصب سيل اذهو ءاذك ناكل اذك تلعف ينأ ولو ءاذك تلعف ام

 . لجو َّزع- هلل رمألا ضّوف اذه دعب مث «كيلع ام
 ؟َلعف ًءاشامو هللا ردق : لوقأ فيك ؟ردقلاب ٌجَّمْحَأ فيك : لئاق لاق اذإف
 جاجتحالا كلو «ردقلاب جاجتحا اذه ؛معن :لوقن نأ باوجلاو

 كل وأ معي : : ع هيبنل هللا لاق اذهلو .هب ساب ال هعضوم يف ردقلاب

 4 اسا ام دلا اس ولو © نكر فشلا نَع صرَعاو وه لإ هلإ ل ٌككليَب نم و 2

 e ‹هتئيشمب مهكرش نأ هل نّيبف ء[١٠ 17 ء١١٠٠ :ماعنألا]
 ےس تص

 َنِذَلَا لوقيس # : لاق هللا ّنأل pa نا داليا
 مو لا ص يصر رب مسام رس ص چ < مس ص ہصر ےہ ر

 17 0 وسو

 اخ ا

Eبلاط يبا  SO eo A 

 اموقت ينعي «؟اموقت نأ امكعنم ام١:امهل لاقف«نْيَمئان امهدجوف

 موقن نأ ءا ؛ هللا ديب انسفنأ نإ «هللا لوسر اي ا لاقف «نادجهتت

 «هيذخف ىلع برضي وهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جرخف ءانمقل

 0 e : لوقيو

 ملاح .ليللا مايق ىلع هيي يبنلا ضيرحت باب «دجهتلا باتك «يراخبلا هج رخأ 0010

 .حبصأ ىتح عمجأ ليللا مان نميف يور ام باب «نيرفاسملا ةالص تاتك 4 ءملسمو

 .(ا/1/0)مقر



 ا ضار كرف ںی
 ا ت وعلا

 : هك هللا لوسر لاق ءظقيتسم وهو مايقلا كرتي مل وهف «ٌجرح هيلع سيل
 دارأ_مالسلاو ةالصلا هيلع_َلوسرلا َّنأ دعبي الو "وثالث ْنَع مَلَقلا عفُر»

 مَا كلذ ناك ءاوسو ؟باوجلا يف لوقي اذام : بلاط يبأ نب ّيلع َربتخي نأ

 ؛ هرايتخاب سيل ٌرمأ هنأل كلذو «ٌةجح انه ردقلاب يلع جاجتحاف .ْنكي ْمَل

 .ةجح وه ْنَذِإ ءال . . ؟هللا هظقوي مل اذإ ظقيتسي نأ عيطتسي ُمئانلا له
 ةيصعملا ىلع َرمتسي نأ ناسنإلا دارأ اذإ ٌعونمم ردقلاب جاجتحالاف

 : لوقيف «ةعامجلا عم لص «نالف اي : الغم لوقن ا

 قلح نع علقأ :رخآل لاقُي . حيحصب سيل اذهف «ُتيَّلصل هللا يناده ول هللاو
 ول :لوقي «ناخدلا نع علقأو «تعلقأل هللا يناده ول :لوقي «ةيحللا

 يف ًرمتسيل ردقلاب جتحي اذه نأل ؛حيحصب سيل اذهف «ثعلقأل هللا يناده

 لو اا

 «مدنو «هللا ىلإ بانأو « هللا ىلإ باتو ءأطخ يف ناسنإلا عقو نإ نكل

 : لوقن ؛هيلإ بوتأو « هللا ٌرفغتسأ ْنكلو « ىلع ٌرَّدقم ءيشلا اذه نإ : لاقو

 . عنام كانه سيلف ردقلاب جتحاو بات نإ «حيحص اذه

x al als 
  2” iهي يوم ني الا  aج

 «(١١٤٤)مقر ءاّدح بيصي وأ قرسي نونجملا يف باب «دودحلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ (1)

 نباو «(۳۲٤۳)مقر «جاوزألا نم هقالط عقي ال نم باب«قالطلا باتك «يئاسنلاو

 يف دمحأو 2.27١ 1١5)مقر «مئانلاو ريغصلاو هوتعملا قالط باب «قالطلا باتك «ةجام -

 ىلع حيحص :لاقو (09/5) كردتسملا يف مكاحلاو ٠٤٤١١٠١١(« ء١٠٠٠ /5) دنسملا

 .(591)مقر ءاورإلا :رظنا «ينابلألا هححصو «يبهذلا هقفاوو ملسم طرش



 ةدهاجملا باب

 د00

 ,تاوّهّشلاب ُراَّنلا تّبجُح» :لاق ب هللا لوسر َّنأ هنع :عباسلا ١
 )۱( A "2 E ا و

 1 هدلع قفتم «هراكملاب ةنجلا تبجحو

 اهَنْيَبو ُهَنْيَب :يأ ,ةانغمب َوُهو «ثتّبِحُح» َلدَب ْتْفُح» :ملسمل ةياور يفو

 .اًهَلَخَد ةلَعف اًَذإف ؛ُباَجحلا اذه

 حرشلا
 هللا يضر  ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 : ظفل يفو ‹«تاوهشلاب ثانلا تيا : لاق يل هللا لوسر نأ  هنع

 ةنجلا تبجح» :ظفل يفو ««هراكملاب ةنجلا تفحو .(تّبجحخ١

 دق ةنجلاو .«تاوهّشلاب ثطيحأ دق ٌرانلاف ءاهب تطيح ينعي ««هراکملاب

 «لّقعت ريغ نم «ٌسفنلا هيلإ ليمت ام يه :ثاوهشلاو .هراكملاب ثطيحأ
 ۰ .ةءورُمل ةاعارم الو «نيدل ةاعارم الو ءرّصبت الو

 اذإف ءاريثك سفنلا اهيلإ ٌليمت ءجرفلا ٌةوهش - هللاب ذايعلاو - ىنّزلاف
 ترانا هلرعسل انيس نوف تالا ذه داسال لف

 ٌحراشلا لعج اذهلو «هيلإ ٌليمتو ٌنسفنلا ٌءاوهت ءرمخلا برش كلذكو
 ةاَذآ رمقبلا ت ويقو تافيحلا اذه ناستالا كتهاذإف «ندلجلاب ةعداز ةيوقعمل

 كادوا لا كل

 «ملسمو .(۸۷٤1)مقر «تاوهشلاب رانلا تبجح باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 :لدب (تّقح» :ملسم ةياور يفو «(75877)مهقر «ةنجلا ةفص باب «ةنجلا باتك

 . (ثيححا)



AN)نيحلاصلا ضاير حرش  

 ةاسنالا هرم و يلا تار م ي لالا ج تلک

 ِ هّيغرت يذلا ٍلاملا ىلع ّيلوتسي نأ ةبغرلف «لاملا عمج ٌبح ةوهش عفادب
 . هللاب ذايعلاو  رانلا ىلإ لصيف ؛باجحلا اذه كته دقف ٌقرس اذإف «هسفن

 :نضنلا هاوهت اذه «ةعلسلا نمث ديزي نأ لجأ نم شغلا كلذ نمو

 .رانلا لخديف «رانلا نيبو ةنيب يذلا باجحلا ُكتهيف «ناسنإلا هلعفيف

 ٍناسنإ لك «مهيلع ُمُقرَّثلاو ءمهيلع ؤلعلاو «سانلا ىلع ٌةلاطتسالا
 هنيب يذلا باجحلا كته دقف ناسنإلا هلعف اذإف «سفنلا هاوهتو ءاذه تحي
 :ةللاب ةايعلا و رالا ىلإ: ضيف« ناثلا نيبو

 ؟ءوّسلاب ةراّمألا ٌسفنلا اهيلإ ليمت يتلا ةوهشلا هذه ءاود ام «ْنكلو

 ةةرزاكملا»ب تخ وأ اهراكملاب ةنحلا تّقُحو ا :لاق ءاهدعب ام اهؤاود

 ةرامألا سفنلل بوبحم لطابلا نأل ؛ُسوفنلا ههركت امب ثطيحأ ينعي

 هسفن هركأو هوركملا اذه ناسنإلا زواجت اذإف ءاهل هوركم قحلاو «ءوسلاب
 لصي ذئنيحف «تامّرحملا كرت ىلعو تابجاولا لعف ىلع ءوسلاب ةرامألا

 ۰ ا
 ءاتشلا مايأ يف امّيس الو ءالثم تاولصلا ٌلقثتسي ناسنإلا دجت اذهلو

 .دهجو بعت دعب «ريثك مون ناسنإلا يف ناك اذإ امّيس الو ءدزبلا مايأو

  «ءيفدلا َنيللا شارفلا كرتيو موقي نأ ُهَركيو «هيلع ةليقث ةالصلا ٌدجتف

 . ةنجلا ىلإ لصو ؛هوركملا اذهب ماقو «َبجاحلا اذه َرَّسَك وه نإ نكلو

 نزلا و: يقرأ ىلإ ااغ وعدت لا ا سفكلا كلذكو

 ىلع اههركأو اهبحاص اهلقع اذإ نكل ءءوسلاب ةرامألا نسفنلا هٌّيحتو «ةوهش



 ةدهاجملا باب

 نأل ؛ةنجلا ىلإ هلصوي يذلا وه نكلو ؛هل ٌهرك اذهف «ةوهشلا هذه بّنجت

 . هراكملاب ثّفح ةنجلا

 مكحتّع بيک » سفنلا ىلإ ٌةوركم هللا ليبس يف داهجلا ءاضيأو

 اي أبدت نأ یو مآ زج هَ انيك أوشكت نأ موسكو مک رک وو لال
 اذإف سفنلل ةوركم ,[117 :ةرقبلا] ومل ال مشاوي هللاو مهل رش وهو

 ىلإ عمتساو «ةنجلا لوخدل اًببس كلذ ناك «باجحلا اذه ٌناسنإلا َرسك

 مهيد دنع هيأ لب اوم هلأ لیس يف أوي أ سڪ او 8 : ىلاعت هللا لوق
 مضل

 ص
  0 9 alق ءس  2 iس 4-1 ج ےس ورک لَ  ARےک و ےس : 1 2 ن ا رص چ

 لضفو هللا نم رتمعنب نورشبمسي #4 ر تونزحی مه الو مولع فوخ الآ مهفلخ
 ےس

 اذه ناسنإلا رسك اذإف -171١[: 174 :نارمع لآ] 4 َنيِنِمّؤُمْلآ َرَجَأ عيِض ال هّللأ َنَأَو <7 و ع و 2009

 . ةنجلا ىلإ لصو ةوركملا

 .سوفنلا ىلع ديدش ءركنملا نع ُيِهّنلاو فورعملاب ٌرمألا كلذك

 ؟سانلاب يلع ام :لوقي «ههرکیو «هيف ٌنواهتي ٍناسنإ ّلكو ءاهيلع قاش
 رمأو «هوركملا اذه رسك اذإ هنكلو !؟يعم ئهبعتأو ب يا

 ارج لهو . . ةنجلا لوخدل ببس اذه نإف ؛ركنملا نع ىهنو «فورعملاب
 ىتح اهيلع كسفن هركأ ْنكل «سوفنلل ةهوركم اهب هللا َّرمأ يتلا ءايشألا لك
 . ةنجلا لخدت

 عم امّيسال ءاهيلع ديدشو «سوفنلا ىلإ ةوركم ٍتامرحملا بانتجاف
 نم اذهف «تامرحملا هذه كرت ىلع كسفن تهركأ اذإف «يعادلا ةوق

 اهيف «ةيّرحو رفك دالب يف «بزعأ اًباش الجر َّنأ ولف «ةنجلا لوخد بابسأ



 نيحلاصلا ضاير حرش
 r تل للا ی ا وا

 وهو «تاباش تايتف تااليمجلا ءانستلا نم همامأو «ءاش ام ناسنإلا لعفي

 e نزلا كرت يف ةميظع َةَّقْشَم ةقْشَم يناعّيس هنأ كش الف بزعأ باش

 لوخدل اًببس اذه راص ءاهكرت ىلع هسفن هركأ اذإ نكل «ةريثك هبابسأو «هل

 . ةنجلا

 يف هلل ُمُهّلظُي ةعْبَس» :-مالسلاو ةالصلا هيلع  ىبنلا لوق ىلإ عمتساو

 ةرافملا لا وددت تخ .ةمايقلا موي يأ .2'”(ُهَلظ الإ َلظاال موب هّلظ

 اه ن لا تاه ابو اسمر نالا اهر خل ىلا 6 ةميظعلا

 «ٍليم رادقمب قئالخلا سور ىلع نوكت ىتح «ةمايقلا موي وندت ٌنسمشلا

 نم ُرغصأ ٌديغص ةلحكملا ليمو «ةلحكملا :ٌليملا :ءاملعلا ٌضعب لاق

 نم ةبيرق سمشلاف ٠ ليملا ناك اأو e ا

 لا هلظي نم مكايإو ينلعجي ذأ ل

 كلذ يف سيلو هل الإ ّلظ ال موي ْمهّلظي ام مهل نُحب ينعي : هللا مُهَّلِظُي

 «ةيملاعلا انو الإ كانه لو نلظت لاح الز جش الو «ءانب مويلا

 ءاش نم هيف هلل لظي ٌلظلا اذه «هب مكايإو ينّلظي نأ نيملاعلا بر هللا لأسأ

 ةالصلا هيلع  لوسرلا مهركذ يلا هلا ءالؤه مهنمو «هدابع نم

 'مامإ :ُهَلظ الإ ّلظ ال موي ب هلظ يف هللا ُمُهَلظُي ٌةَعْبَس» : هلوق يف  مالسلاو

 :ةذانضلا نق دحلان - نم باب «ناذألا تاتك ءىراخبللا هج أ )١(
 يف نم باب : ي : رج

 .(۱۰۳۱)مقر «ةقدصلا ءافخإ لضف باب «ةاكزلا تاک ‹«ملسمو 137(١2)مقر



 ةدهاجملا باب
 ل 001 تت حجل

 ِنالُجَرو ءِدِجاسَمْلاِب ّقَلَعُم ُهْبَلَق ٌلُجَرَو للا ةَعاط يف اش تاشو لاَ
 ٍبِصَنَم ثاذ ٌةأرمأ OTE ىلع اككتشا ؛ هللا يف ًاباحت
 ر یک ؛ بصنم تاذ ارل «دهاشلا وه اذهو .(ٍلامَجَو

 .ةأرملا ىلإ علطتلا ىلإ َسفنلا وعدي لامجلاو «لامج ثاذو «ةئينَد

 e ةةرهش فام لقي هلو ؛ «هللا فاخأ ينإ : لاقف» ءاهب لاصتالاو

 باش لجرلاف . هللا فاخأ ينإ : لاق لب ءانوفشكي نأ مهنم فاخأو سانأ

 عنام كانه نكلو «ةمودعم عناوملاو «ةمئاق ىنزلا بابسأو «ةوهش هيفو

 نم اذه ناكف .هللا فاخأ ينإ :لاقف «- لجو َّرع هللا فوخ وهو دحاو

 .هّلظ الإ ّلظ ال موي ءهلظ يف هللا مهّلظي نيذلا

 .هراكملاب تبجح ةنجلاو «تاوهشلاب تبجح رانلا نأ مهملاو

 كنأ برجم ناسنإ ملع ملعاو «تهرك نإو هللا بحي ام ىلع كسفن دهاجف

 ام دعب ترصو ءاهتفلأو ةعاطلا تببحأ ؛ هللا ةعاط ىلع كسفن تهركأ اذإ

 . اهنع فلختت نأ تدرأ اذإ ةعاطلا نع فلختت نأ كسفن ىبأت اههركت تنك

 كلذ هيلع لقثيو «ةعامجلا عم ّيلصي نأ هركي سانلا ضعب دجن نحنو

 ةّرق ةعامجلا عم ةالصلا نوكت ةرتف دعب هب اذإ نكل «هلعف يف أدبي امدنع

 لوأ اههركأو كسفن درع تنأف «كعيطي ال يلصي لأ ٌهرمأت ولو «هنيع

 هركذ ىلع مكايإو يننيعي نأ هللا لأسأ .داقنتو دعب اميف كل ٌنيلتسو ءرمألا

 . هتدابع نسحو هركشو



 نيحلاصلا ضاير حرش

 :لاق ءاَمُهْنَع هللا يضر ناَمّيلا نب ةفْئَذُح َتاِدْيَع يبأ نَع :ُنِماَقلا ۲
 ل

 َّمَك «ةئاملا دنع ٌعُكْرَب تُلُقف ةَرَقَيْلا ˆ حتقفاف هَل تاد هلي ّيبّنلا ْعَم ُتْيَلَص

 ؛َءاَسّنلا َحَتَتفا مث < اهب ٌعَكْرَي ٌتَلُقف ؛ ؛ىَضَمف < ,ٍةغكَر يف اهب يّلَصُي ُتْلُقَف ؛ ؛َىضَم

 ٌحيِبْسَت اهيف ٍةَياب َنَم اَذِإ ًالّسرَتُم ًأَرْقَي ءاهاَرَقف َناَرْمِع َلآ َصّتتفا َّمث ءاَمَآَرَقَف

 :لوُقَي َلَعَجف َعَكَر مث َدَوَعَن ٍذْؤَعَتِب َنَم اَذِإَو ءَلأَس ٍلاَؤُسِب َنَم اَذِإَو «َحّبَس

 ْنَمِل هللا ٌعمّس» :لاق مث ِهِماَيق ْنم اًوُحَن هغوکر َناَكف «ميظعلا ير ناحْيْس»

 ناَحْيس» :َلاَقف َدَجَس َّمث َعَكَر امم اًبيِرَق اًماَيِق َماَق مث هدْمَحْلا كل اَنَتَر «هدمح

 .'''ملْسُم ُهاَوَر «هماّيق ْنم اًبيِرق هدوُحُس ّناكف «ىلغألا ّيّبَر

 حرشلا
 يضر ناميلا نب ةفيذح نع هلقن اميف- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ناكو «يلايللا نم ةليل يف ينعي  ةليل تاذ ةي ّيبنلا عم ىلص هنأ  هنع هللا

 ةرمو «ةفيذح هعم ىلص ةدمف «هباحصأ ضعب هعم يلصي اًنايحأ ايك ٌئيبنلا

 هللا يضر سابع نبا هعم ىلص ةرمو هنع هللا يضر دوعسم نبا هعم ىلص

 نل ؛ةدحو ليللا يف يلصي  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا ناكو ءامهنع

 ماقت نأ سأب ال نكل «ناضمر يف الإ ةعامجلا اهيف عرشت ال ليللا ةالص

 «ةرقبلا ةروس حتتفاف :لوقي «ثيدحلا اذه يف امك اًنايحأ اهيف ةعامجلا

 يأ ؛اهب عكري هنأ ةفيذح نظف «ةلماك ةروسلا ًارقف «ةئاملا دنع ٌمكري ثلقف

- 

 «ليللا ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم هجرخأ )١(

 ش .(۷۷۲)مقر



 ةدهاجملا باب
CD 

 «ةلماك ءاسنلا ةروس أرقف هيب ىضم هنكلو « عكر ةرقبلا ةروس لمكأ اذإ هنأ

 ةعكر يف ةلماك نارمع لآ ةروس أرقف ىضم هنكلو ءاهب عكري ةفيذح لاقف

 ةيآب رم اذإو «حّبس حيبست ةيآب رم اذإ «لجعتسم ريغ ًالسرتم أرقي «ةدحاو

 .ذوعت ذوعت ةيآب رم اذإو «لأس لاوس

 ءءاعدلا نيبو «ركذلا نيبو «ةءارقلا نيب مالسلاو ةالصلا هيلع عمجف

 حبسيو «ذوعتلا دنع ذوعتيو «لاؤسلا دنع ٌلأسي يذلا نأل ؛ركفتلا نيبو

 مايقلا ا لمأتي هنأ كش ال «حيبستلا دنع

 هيلع  يبنلاو ءاّرُكفتو ًءاعدو اًحيبستو ةءارق ؛ركذلا ضاير نم ةضور

 ءاسنلاو ةرقبلا : ثالثلا روسلا هذهف . عكري مل هلك اذه يف مالسلاو ةالصلا

 ؛لّسرتب اهؤرقي ناسنإلا ناك اذإ ؛ عبرو ءازجأ ةسمخ نم رثكأ نارمع لآو

 . حيبستلا ةيا دنع حّبسيو «ةمحرلا ةيآ دنع لأسيو «ديعولا ةيآ دنع اوو

 ةالصلا هيلع ناك اذهلو «ةليوط نوكت اهنأ كش ال ؟ةدملا نوكت مك

 . رطمتتو ٌهامدق مروتت ىتح موقي-مالسلاو

 «يلايللا نم َةليل هعم ىلص امل - باش وهو  دوعسم َنبا َّنِإ ىتح
 «تممه مب :اولاق «ءوس رمأب تممه ىتح مايقلا هلي ٌئبنلا لاطأ :ٌلوقي
 . مايقلا لوط نم ربصي نأ زجع «هَعدأو َّسلجأ نأ ثممه : لاق

 «ثالثلا روسلا متأ نأ دعب عكر  مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا نإ مث

 نم عفر مث «همايق نم اوحن عوكرلا لاطأو «ميظعلا ّيبر ناحبس :لاقف
 كلو انبر هدمح نمل هللا عمس :لاقو «عوكرلا دعب مايقلا لاطأو «هعوكر
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 يبر ناحبس :لاقف هَ دجس مث «هعوكر نم اًوحت همايق ناك ىتح ةليحبلا

 . همايق نم اًوحن هد وجس ناك ىتح «دوجسلا لاطأو .ىلعألا

 ؛ ةبسانتم ةالصلا لعجيف ‹يلصي  مالسلاو ةالصلا هيلع _ ناك اذكهو

 ‹عوكرلا دعب يذلا مايقلاو ءدوجسلاو «عوكرلا لاطأ ؛مايقلا لاطأ اذإ

 عوكرلا َفّمخ ؛ةءارقلا َفّمخ اذإو «نيتدجسلا نيب يذلا سولجلاو

 تاولصُهلعف اذهو «ةبسانتم ةالصلا ًدوكت نأ لجأ نم ؛مايقلاو دوجسلاو

 هتالص لعجي ةي ناكف ءاضيأ لفنلا ىفو ضرفلا ىف - هيلع همالسو هللا

 ساس

 :دئاوف ةدع ثيدحلا اذه ىفو

 يبنلا نأ ءاهلجأ نم ثيدحلا ٌفّلؤملا قاس يتلا يهو :ىلوألا ةدئافلا
 لمعي هنأل ؛ ةعاطلا ىلع هسفن دهاجي يذلا دهاجملا لمع لمعي ناك ةي

 يف ىلاعت هللا لاق امك «هناوضرو هللا هجو َءاغتبا اذه لك ؛قاشلا لمعلا اذه
 4 اوسر يآ ن ام وشب انس اک هرب هبحصو لكي يبنلا فصو م ر 94 ےک جے ےس اجر رس o ص هص

 .[۲۹ : حتفلا]

 ءاّمئاد سيل اذه نكل «ليللا ةالص يف ةعامجلا ةماقإ زاوج :اهنمو

 موقي نأ ةنسلا نم نإف ناضمر يف امأ «ناضمر ريغ يف اًنايحأ لعفُي امنإ

 . ةعامج يف سانلا

 فقي نأ ةمحر ةيآب رم اذإ ليللا ةالص يف ناسنإلل يغبني هنأ :اهنمو

 ءاهلهأ نم ينلعجا مهللا :لوقيو فقي ؛ةنجلا ركذب رم ول لثم «لأسيو



 ةدهاجملا باب
 تم یر رک ____-7ججتجل

 نم هللاب ذوعأ :لوقي «فقي ديعو ةيآب رم اذإو «ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا
 هناحبس هلل ميظعت ينعي ؛حيبست ةيآب ّرم اذإو ءرانلا نم هللاب ذوعأ «كلذ

 ةالص يف امأ «ليللا ةالص يف اذه .همّظعيو هللا حبسيو فقي ؛ىلاعتو

 ىهي ال هنإف ةلعف نإ ءَةَّئّسب سيل هنكلو ءاذه لعفي نأ سأب الف ةضيرفلا
 لعفي نأ لضفألا نإف «ليللا ةالص فالخب «هب رمؤُي ال هنإف هكرت نإو «هنع

 ةيآ دنع َحّبسُيو «ةمحرلا ةيآ دنع لأسيو «ديعولا ةيآ دنع ذوعتي يأ «كلذ

 . حيبستلا

 نإف «ضعب ىلع اهضعب روسلا ميدقت زاوج :ثيدحلا اذه دئاوف نمو
 لآ روس دا تلا اروع لإ روس لغ اا رب دق نيل

 ةنسلا لبق ناك  ملعأ هللاو اذه نكلو «ءاسنلا ةروس ىلع ةمّدقم نارمع

 ةروس ىلع نارمع لآ ةروس ُمَّدقي هيب يبنلا ناك ةريخألا ةنسلا نإف «ةريخألا

 لآ نأ يأ «بيترتلا اذه ىلع- مهنع هللا يضر ةباحصلا اهبتر اذهلو ؛ءاسنلا

 ةرقبلا نيب نرقي-مالسلاو ةالصلا هيلع-ٌئيبنلا ناكو «ءاسنلا ةروس لبق نارمع

 ةَرقبلا : نْيَواَرْهَّرلا اوؤرقا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم يف ؛نارمع لآو

 ِناَقْرِف وأ ناتيايَغ وأ ِناََماَمَع اَمُهَنَأَك ٍةَماّيقلا موي نايتأت اًمُهَّنِإف «نارْمِع لآو

 َبيترتلا نأ مهملاف "”«ةّمايقلا موي امهبحاص نع ناجاحُت َفاَوَص ريط ْنِم

 . ءاسنلا ةروس ىلع نارمع لآ ةروس ميدقت ناك ريخألا يف

 «ةرقبلا ةروسو نآرقلا ةءارق لضف باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ (1)

 86١(. )مقر
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 ؛ حيبستلا رّركيو حّبسي ناك ةا هللا لوسر نأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 : لوقيو «ليطي ناكو «ميظعلا يبر ناحبس :ٌلوقي ناك :لاق ةفيذح نأل

 ىلع اذه لدف ءرخآ اًئيش ركذي ملو «ليطي هنأ ركذو «ىلعألا يبر ناحبس
 اذه عم نكلو «ةنس هنإف دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا نم تررك امهم كنأ

 نم رثكيو «هدوجس يفو هعوكر يف لوقي- مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا ناك
 لوقي ناكو "يل رفغا مهللا ءكدمحبو انبر مهللا كناحبس» :لوقلا اذه

 346 يبنلا نع درو ام لكف "”«حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبسا ا

 نأ ىلاعت هللا لأسن . هتالص يف هلوقي نأ ناسنإلل نسي ُهنإف ؛ءاعدو ركذ نم

 ايندلا يف مكايإو انالوتي نأو ءاطابو اًرهاظ ةي هلوسر عابتا مكايإو انقزري

 . ميرك داوج هنإ ةرخآلاو

 اي4 ّيبْنلا َعَم َتيَلَص :َلاق ُهْنَع ُهللا يضر ٍدوُعْسَم نبا نع :ٌعساتلا - ۲۳

 ْنأ ُتْمَمَه :َلاق ؟هب َتْمَمَه امو :لبق !ٍءْؤُس ٍرْمأِب ُتْمَمَه ىَتَح َماَيقْلا َلاَطاف :َةَلْيَل

 ."”هبلع ٌقفتم .هعدأو سلخ

 حرشلا
 هللا يضر  دوعسم نب هللادبع نع هلقن اميف - هللا همحر  فلؤملا لاق

 بحاص الع هللا لوسر نومدخي نيذلا دحأ  هنع هللا ىضر  ناكو - هنع

 باتك ءملسمو«(٤۷۹) مقر «عوكرلا يف ءاعدلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(585)مقر ء«دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا

 .(۸۷٤)مقر ءدوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 7١(. -59) ص هجيرخت مدقت (۳)



 ةدهاجملا باب

 ُييبنلا ماقف «ةليل تاذ لكي يبنلا عم ىَّلصف «-هنع هللا يضر_هكاوسو هتداسو
 ىتح موقي ءَ ناك هنأ : ةشئاع ثيدح نم قبس دقو «َمايقلا لاطأف زا

 لوط نم اًنايحأ مروتتو «اًنايحأ رطفتت .مروتت ىتح وأ ,20ةامدق رطفتت

 ظ . مايقلا

 نم روس ِثالثب ةدحاو ةعكر يف أرق هنأ :ةفيذح ثيدح نم ّحصو

 02-2 نارمهعلاوءاستلاو ةرقبلا ؛روُشلا لاوظ

 لاطأف ا اع :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا كلذكو

 مب :اولاق «هلعف ءرملا وسي سيل رمأب ينعي ؟ ِءوُس رمأب مهف ءمايقلا كب بنا
 نلجأ في هغدو سلجا نأ ثممح لاق ؟نمحرلادبعابأ اب تمم
 هيلع  يبنلاو باش هنأ عم ءايعأو بعت دوعسم َنبا نأل ؛اًمئاق ةعدأو

 سانلا دش ناك - مالسلاو ةالصلا هيلع  هنأل بعتي مل - مالسلاو ةالصلا

 موقي نأ ةنّسلا نم هنأ ىلع ٌليلد اذه يفف «هلل ْمُهاقتأو- لجو َّرع- هلل ةدابع

 هللا لوسرب لَم وهف كلذ لعف اذإ هنأو ءمايقلا َليطيو «ليللا يف ُناسنإلا
 . هك

 .عوكرلا ليطت نأ َةنُّسلا نإف ؛مايقلا تلطأ اذإ كنأ ٌملعا ءنكلو

 ةنس نم َّنإف «عوكرلا دعب ٌمايقلاو «نيتدجسلا نيب سولجلاو «دوجسلاو
 لاطأ اذإ ؛ ةبسانتم هّلالَص لعجي ناك هنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا
 وه اذه «ناكرألا ةيقب ففخ مايقلا َفّمخ اذإو «ناكرألا ًةيقب َلاطأ مايقلا

 )1١( ص هجيرخت مدقت )18(.
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 ڪڪ حس ا و حت

 لا

4 4 3% 

 ٌعَبتَي» :لاق ي هللا لوسر نع  هنع هللا يضر  سنأ نع :رشاعلا- ٤

 ُهَلْفَأ ٌعِجْرَي ؛ٌدِحاَو ىَقْيَيَو «نائثا ُعِحْرَيف ؛ُهّلَمَعَو ُهَلاَمَو ُهلْهأ :ةَالَق َتّتَملا
)1( 

 حرشلا
 لا ىلإ هيرشي هلها نحف نرو لا و نات لا تامادا

 تا م لود لو هانا امو ءا خا اهو دلا ةانهبلا بأ اهو

 ىلع ةرجأ اوطعأ مهنأ ولو «مهنع كنودعبيو «ٌكنونفدي «هيلإ سانلا ٌبحأ
 ٌبحأ تنأ نمو «كيلإ سانلا برقأف «كلذب اوضر ام مهنيب اًدسج ىقبت نأ

 . كنوعّيشيو «كنوعبتي ؛كّتفد َنوُلوتي نيذلا مه ؛مهيلإ سانلا
 ٌّينغلا لجرلا لمي اذهو هل كيلامملا همدخو هديبع يأ :هلام هُو

 «ِنانثا عجريف «هعم هلمع هعبتيو «هنوعبتي «كيلامم ٌمدخو ديبع هل يذلا

 مكايإو انلمع لعجي نأ هللا لأسن «هلمع هعم ىقبي نكلو «ةدحو هنوعديو

 . ةمايقلا موي ىلإ هب درفني هربق يف هسينأ هدنع هلمع ىقبيف ؛اًحلاص

 ايندلا ةايحلا ةنيز لك «لوزت ايندلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 «عجرت ايندلا ةايحلا ةنيز َنونبلاو لاملا «كربق يف كعم ىقبت الو «عجرت

 هدلع قفتم لمع ىَقْبَيَو ُهَلاَمَو

 باتك «ملسمو «(5١56)مقر «توملا تاركس باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ,(١195)مقر «رفاكلا هلجو نمؤملا نجس ايندلا باب .قئاقرلاو دهزلا



 GD ةدهاجملا باب

 اذه ةاعارم ىلع صرحت نأ يخأ اي كيلعف « طقف لمعلا . . ؟ىقبي يذلا نم

 ىتح ٌدهتجت نأ كيلعو «فرصني نم عم فرصني الو ىقبي يذلا بحاصلا
 بابحألا نع هب تدرفنا اذإ كربق يف ٌكّسنؤي اًحلاص المع َكلمع نوكي

 ظ .دالوألاو لهآلاو

 ةدهاجم تجوب لمعلا ةرثك أل ؛ةرهاظ تابلل تيدحلا اذه ةيسائمو

 دعب ىقبت يتلا ةحلاصلا لامعألا ىلع هسفن ٌُدهاجي ناسنإلا َّنإف «سفنلا
 مكايإو انآلوتي نأو «ةبقاعلاو ةمتاخلا نسح مكلو انل هللا لأسن «هتوم

 . ميرك داوج هنإ . هتياعرو هتيانعب

 :ة55 يبنلا لاق :لاق - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع :رشع يداحلا - 65

 .'يراخبلا هاور «َكلذ ُلْذم ٌراَّنلاَو ءهِلْغَن ِكاّرش ْنِم ْمُكِدَحَأ ىلإ ُبَرَقَأ ُةَّنَجْلا»

 هم ع وډ ې هک 50 هس 5 سا هلا ړم 8 3 5 3

 ةلمجلا سى اًبيغرت نمصمي ؛ اميهرتو اًنيغرت نمصىي ثيدحلا اده

os ٤ e : كارشو ؛«هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ ٌبرقأ ةنجلا» : يَ هلوق يهو «ىلوألا 
3 5 1 e 5 8 3 1 ه 

 ءاذج ناسنإلا نم بيرق وهو .مدقلا رهظ ىلع نوكي يذلا ٌرّْيَّسلا وه لعنلا

 ةملكلاب ناسنإلا ملكتي دق هنال كلذو «برقلا يف لثملا هب برضُيو : 0 e لا هن 4 0

 ءهلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقا ةنجلا باب «قاقرلا باتک ‹«يراخبلا هج رخ )۱(

 .(558/)مقر



 ت ےک نيحلاصلا ضاير حرش
 يه اذإف «ثغلب ام غلبت اهنأ ٌنظي ال - لجو رع هللا ناوضر نم ةدحاولا

 . ميعنلا ةنج ىلإ هلصوت
 بانتجاو «تاعاطلا ةرثك نإف ؛اذه نم ٌدعأ ثيدحلا َّنِإف كلذ عمو

 ميما تسرع رو «ةنجلا لوخد بابسأ نم «تامّرحملا

 ةنينأمطو حارب يلصي مالسإلل هردص هللا حرش يذلا نمؤملا ٌدجت تنأف

 حجحيو «كلذك موصيو «كلذك يكزيو «ةالصلل ٍةبحمو ءردص حارشناو

 هدجتو «هنم ٌبيرق لهس هيلع يسي وهف «كلذك ريخلا لعفيو «كلذك

 . هيلع ٌريسي وهو :لاعفألاو لاوقألا نم هيلع هللا همرح ام بنجتي

 ًاليقث مالسإلا راصو ءاَعْرَذ مالسإلاب قاض دق نم هللاب ذايعلاو  اّمأو

 ةنجلا ُريصت الو «تامّرحملا بانتجا لقثتسيو «تاعاطلا ٌلقثتسي هنإف هيلع

 . هلعن كارش نم هيلإ برقأ

 اهيف يتلا يهو «ثيدحلا يف ةيناثلا ةلمجلا يهو «رانلا كلذكو

 يأ :«َكلذ ثم زانلاو» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا لوقي ءٌريذحتلا

 يقلُي ال ةملكلاب ملكتي امّبر َناسنإلا َّنإف «هلعت كارش نم انِدَحَأ ىلإ برقأ

 وهو نينسلا نم اذكو اذك رانلا يف اهب يوهيف «هللا طخس نم يهو ءآلاب اهل
 ريغو ءاهب ٍلابُم ريغ ٌناسنإلا اهب ملكتي يتلا تاملكلا رثكأ امو .يردي ال

 ظ . ةيفاعلا هللا لأسن «منهج ران يف هيدرتف ءاهلولدمب متهم

 «كوبت ةوزغ يف ي يبنلا عم اوناك نيذلا َنيقفانملا ةصق ىلإ اورت ملأ

 َبغرأ ءالؤه انئاّرق لثم انيأر ام :نولوقي «مهنيب اميف َنوثدحتي اوناك ثيح
 ايي يبنلا كلذب نونعي ؛ءاقللا دنع َنبجأ الو ءاًئّسلأ بذكأ الو ءاوطب



 ةدهاجملا باب

 الإ مه مهل سيلو «لكألا ةرثك نم ِنوطبلا وعساو مهنأ ينعي "٠ هباحصأو
 دنع ّنبجأ الو .بذكلاب نوملكتي مهنأ ينعي ؛اًنسلأ بذكأ الو .لكألا

 اذكه .نوبرهيو نوُرفي لب نوتبثي الو «ٌردعلا ءاقل نوفاخي مهنأ يأ ؛ءاقللا

 . هباحصأو ةئ لوسرلا يف نوقفانملا لوقي

 ىلع ال ءاّمامت نيقفانملا ىلع قبظني اذه نأ تدجو تلمأت اذإو

 نم نوقفانملاو «ةايحلا ىلع اصرح سانلا دشأ نم نوقفانملاف «نينمؤملا

 فصولا اذهف . ءاقللا دنع سانلا نبجأ نم نوقفانملاو ءاًنسلأ سانلا بذكأ

 1 . نيقفانملا ءالؤه يف هتقيقح

 كح اَمَّنِإ وقيل مهلا نیکو » : لجو رع هللا لوقي كلذ عمو

 مالكلا يف ٌضوخ وه امنإ «مالكلا ٌدصقن انك ام ينعي «« بعلو ضو

 ءهِئكياَءو للأب أ # دمحم اي لق : : ينعي .4 لَك # : لجو رع هللا لاقف ؛ٌتعلو

NNO SES E OEل 1 مك  
 نيف 1 56 : ةبوتلا] ير اوناڪ ت ناب هياط بر مكسيك

 هتاياو هللاب مهئازهتساب مهناميإ دعب اورفك ِءالؤه َّنأ - لجو رع - هللا

 ج اسل طفحم ناو تط ا نأ ناسنإلا ىلع بجي اذهلو «هلوسرو

 . مثإلا نم ةمالسلاو «ٌقحلا ىلع تابثلا مكلو انل هللا لأسن ‹كلهيف لزيال

 نبال ميظعلا نارقلا ريهفتو :(41 5٠/8 /50)يربطلل نايبلا عماج :يف مهربخ عجار )١(

 .نوتسلاو ةسداسلاو نوتسلاو ةسماخلا ةيآلا ةبوتلا ةروس ٠۲(« .*51/1) ريثك



 نيحلاصلا ضاير حرش
 تک رک

 لوسر مداح ّيملْسألا بغك نب ةَّعيِبَر سارف يبأ نع :رشع يناثلا 5

 الب للا ٍلوُسَر َعَم تيب تنك :لاق  هنع هللا يضر  ِةَفّصلا ٍلْهَأ ْنِمو ي هلل

 .ِةّنَجلا يف َكَتَقْفاَرُم َكَلأْسَأ :تْلُقف ,«يِنلَس» :َلاَقف «هتَجاَحو ِهْيوُضَوِب هتاف

 «ِدوُجَُسلا ِةَرْثَكِب َكِسْفَن ىَلَع ينِعَأف» :لاق َكاَذ َوُه :ُتْلُق «؟َكِلذ َرْيَغ َوَأ» :َلاَقف

 ."'”ملسم هاور

 حرشلا
  ّيملسألا بعك نب ةعيبر نع لقن اميف- ىلاعت هللا همحر _فلؤملا لاق

 نيذلاو . ةفصلا لهأ نمو هيك هللا لوسرل اًمداخ ناكو  هنع هللا يضر

 نبا دي «بعك نب ةعيبر مهنم ددع رارحألا نم ةي ّيبنلا نومدخی

 لهأو ؛ فصلا لهأ نم ناكو ءال هللا لوسر ةمدخب فرشلا مهلو «دوعسم

 مهنطوف «ىوأم مهل سيلو «ةنيدملا ىلإ اورجاه ؛ٌنورجاهم ٌلاجر ِةَّمّصلا
 اًنايحأ اوناكو «يوبنلا دجسملا يف ٍةَّمَص يف  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌنيبنلا

 - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ناكو «كلذ نود اًنايحأو «َنينامثلا َنوغلبي

 ٠ .مهيلع هب نوقدصتي امم «هريغو نبللاو ماعطلاب مهتوتأي

 هيتأي ناكو ءاي ّيبنلا ٌمدخي  هنع هللا يضر  بعك نب ةعيبر ناكف

 لر اموت ياللا ماعلا : حتفلاب ٌءوضولا .هتجاحو هئوضوب

 هس لك :دارملا و او ملف ةجاحلا امأو ء«ءوضولا لعف : مضلاب

 . هيلإ هب يتأي-مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا هجاتحي
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 .(589)مقر هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب «ةالصلا تاتک ءملسم هج رخأ 2230(



 ةدهاجملا باب
 د 959

  ّئبنلا هئفاكي نأ لجأ نم «لأسا : ينعي لا : موي تاذ هل لاقف

 ناكو «قلخلا ٌمركأ ةا يبنلا نآل ؛هايِإ هتمدخ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 :هل لاقف ُتفاكي نأ دارأف 'وئفاکف اًفوُرْعَم مکیلإ َمَنَص ْنَم١ :لوقي

 لأسيس ّلجرلا اذه َّنأ ناسنإلا قوتي دقو «كل ادب ام لأسا ينعي «ينلسا

 هنأك ينعي «ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ : لاق ؛ ًةيلاع تناك هته ّنكلو الام

 : لاق «ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ ءايندلا يف كل اًقفارم تنك امك :لوقي

 وه :لاق ؟هب موقأ نأ ٌنكمي امم كلذ ريغ ٌلأست وأ ينعي «؟كلذ َريَغ َوَأ»

 ةرثكب كسفن ىلع يئعأف» : كي ىبنلا لاق «كاذ الإ ٌكلأسأ ال : ىنعي ءّكاذ

 ۰ . ؛دوجشلا
 ةرثكب كيفن ىلع ينعأ» : لاق ةي لوسرلا نأ ؛دهاشلا وه اذهو

 ةرثك مزلتست عوكرلا ةرثكو «عوكرلا ةرثك ٌمزأتست دوجسلا ةرثكو , 'دوجسلا
 دوجسلا رثك اذإف «نادوجسو ٌعوكر اهنم ةعكر لك يف ةالص َّلك َّنأل ؛مايقلا

 ٍةئيه لضفأ دوجسلا َّنأل ؛هريغ نود دوجسلا ٌركذو «ُمايقلا رثكو ٌعوكرلا رثك

 يلصملا ناك نإو ءدجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ ّنِإف «يلصملل
 ام برقأ نكل ءاّدعاق وأ ءاّدجاس وأ ءاعكار وأ «ناک اًمئاق ؛ هللا نم اًبيرق

 . دجاس وهو هبر نم ٌنوكي
 لضفألا له ملعلا لهأ فلتخاو «دوجسلا لضف ىلع ليلد اذه يفو

 ‹يئاسنلاو «(71/7١)مقر «هللاب لاس نم ةيطع باب «ةاكزلا تاک «دوادوبآ هج رخ )۱(

 .(۲0۷) مقر .ّلجو رع هللاب لأس نم باب «ةاكزلا باتک



 ھ9 نيحلاصلا ضاير حرش 00
 ةلاطإ لضفألا :لاق نم مهنمف ؟دوجسلاو عوكرلا ةلاطإ مأ مايقلا ةلاطإ

 َّنأ حيحصلاو ءدوجسلاو عوكرلا ةلاطإ ٌلضفألا :لاق نم مهنمو «مايقلا

 نم ٌلوطأ كش الب مايقلا نإف الإو ءًةبسانتم ةالصلا نوكت نأ َلضفألا

 عوكرلا ليطي نأ مايقلا لاطأ اذإ يغبني ْنكل «هتاذ ٌَدََح يف دوجسلاو عوكرلا

 . دوجسلاو عوكرلا رصقي نأ مايقلا ّرصق اذإو «دوجسلاو
 ىنثتسي هنأ الإ ريخ وهف اهنم ترثكأ امهم ةالصلا َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 عافترا ىلإ رجفلا ةالص نم : يه يهنلا تاقوأو «يهنلا تاقوأ كلذ نم

 نمو ‹لوزت ىتح راهنلا فصتنم يف اهمايق دنعو «حمُر رادقم سمشلا

 نأ ناسنإلل زوجي ال ةثالثلا تاقوألا هذه نإف تورلا ىلإ رصعلا ةالص

 ٍَنُسَو «دجسملا ٍةّيحتك «ٌببس اهل ناك اذإ الإ «عوطت ةالص اهيف ّيلصي
 ظ . كلذ هبشأ امو «ءوضأولا

 دعي ال كلذ نأو ءرُحلا لجرلا مادختسا زاوج ىلع ٌليلد ثيدحلا يفو

 نوموقي ّْنَّمم سانلا نم صخشل تلق كنأ ولف «ةمومذملا ةلأسملا نم

 بحاصل تلق ول كلذكو «سأب الف ءاذك ينطعأ ءاذك ينطعأ : كتمدخب

 «سأب الف «كلذ هبشأ ام وأ «ةوهق ٌناجنف يل بص ءًءام ينطعأ :لزنملا
 ِتَرَج دقو «ةفايضلا مامت نم اذه لب «مومذملا لاؤسلا نم ُدعُي ال اذه نأل

 لفن دالا
 ءةنجلا اًدحأ لخدُي نأ كلمي ال ةي لوسرلا نأ ىلع اًضيأ ٌليلد هيفو

 ىلع يّتعأف» :هل لاق هنكلو «هبولطم ُهيطعي نأ لجرلا اذهل نمضي مل اذهلو

 هللا لوسر اهب هاصوأ يتلا دوجسلا ةرثكب ماق اذإف «دوُجُسلا ةَرثكب كفن



 . قفوملا هللاو . ةنجلا يف ايب لوسرلل اًقفارم نوكي نأب ٌييرح هنإف كي

3 2 3 

 َناَبوُت  ٍنمْحّرلا ٍدْيَع وُبَأ :لاقُيو هللا دبع يبأ نع :رشع ثلاثلا - ۷

 ِبوُجحسملا ةَرذكب َكْيَلَع» :لوقي يک هللا لوسر ٌتْعِمَس :لاق يَ للا لوسر ىَنْوَم

 هاور «ةّميطخ اهب َكْنَع َّطَحَو ,ةَجَرَد اهب ةا َكَعْفَر الإ ٌةَدْجَس ِهّلِل َدُجْسَت ْنَل كنف
 .''”'هلسم

 حرشلا
 هللا لوسر ىلوم نابوث نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 : كيلع ,«ِدوُجّسملا ٍةرْثَكِب َكيَّلَع» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق هنأ للك
 :ةجَرَد اهب هللا كعفر الإ ةدجس هل دست ْنل َكنإف» «دوجسلا ةرثك ْمَّرلا ينعي

 بعك نب ةعيبر ثيدح «قباسلا ثيدحلاك اذهو ؛«ةئيطخ اهب َكنع طَحو

 ينِعاف» : لاق ءةنجلا يف كتقفارم كلأسأ : لَك يبنلل لاق هنأ «ّىملسألا

 نم رثكُي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع ليلد هيفف .«بدوجسلا ةرثكب َكِسْفَن ىلع
 مايقلا ةرثكو «عوكرلا ةرثك ٌمزلتست دوجسلا ةرثك َّنأ انل قبس دقو «دوجسلا

 نأ نكمي الو ءٌدحاو ٌعوكر اهيفو ءنادوجس اهيف ةعكر لك نأل ؛دوعُقلاو

 دوجسلا ةرثك ْنَذِإ ءاًعبرأ وأ ٍتادجس ثالث ةدحاولا ةعكرلا يف دجست

 . دوعقلاو مايقلاو عوكرلا ةرثك ٌمزلتست
 وهو ؛دجس اذإ اميف رجألا نم ِناسنإلل ٌلصحي اذام : ايب ٌئيبنلا نيب مث

 .(588)مقر «هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب «ةالصلا باتك ءملسم هج رخأ 010(



 تا نيحلاصلا ضاير حرش |
 : ناتميظع ناتدئاف هل لصحي هنأ

 بولق يفو هدنع ةلزنم ينعي «ةجرد اهب هعفرَي هللا نأ : ىلوألا ةدئافلا

 .ةجرد هب هللا كعفري ؛حلاصلا كلمع يف كلذكو «سانلا

 لکل هلا لضغني نا ار ةديطتخا اهو ل طس و

 :ٌناسنإلا هبحي امم ِتاجردلا عفرف «ٌبحُي ام لوصحو «ُةركي ام لاوزب
 دقف ؛ٌةئيطخ اهب هنع ًطحو ًةجرد هل عفر اذإف «ٌناسنإلا هركي امم اياطخلاو

 . هبوهرم نم اجنو «هبولطم ىلع لصح
 53 3 3 . ےک <!

 هللا يضر  ّيملُْسألا ٍرْسُي نب هللادبع ناوفَص يبأ نع :رشع عبارلا- ۸

 هاور «ُةّلَمَع َنُسَحَو ُهُرِمُع ّلاط ْنَم ِساَّنلا ُرْيَخ» : هللا لوسر لاق :لاق  هنع

 .نسح ثيدح :لاقو .'”يذمرتلا

 .ةلَمْهُملا نيسلابو .ءابلا ٌمضب :«رْسُب»

 حرشلا
 ُهْرِمُع َلاط نم سانلا ُنيخ» : ايب يبنلا لوق ءرْسُب نب هللادبع ثيدح امأ

 هللا ىلإ اًبرُق داز هللا ةعاط يف ٌهرمع لاط امّلك ناسنإلا نأل .«هّلمع َنّسَحو
 ىلإ هبرقي وهف ٌهرمع هيف داز اميف هلمعي لمع َّلك نأل ؛ةرخآلا يف ةعفر دازو

 . نيرمألا نيذهل َقفُو نم سانلا ريخف لجو ٌرع-هبر

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .(٠۲۳۳)مقر «هنم باب ءدهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(



 ! ةدهاجملا باب
 دس(. رس 0 7جححخحح

 رامعألا نآل ؛فصت هيف ناسنإلل سيلو «هللا نم هنإف رمعلا لوط امأ

 ّنسحي نأ ناسنإلا ناكمإب نإف ؛ لمعلا نسح امأو «- لجو رع هللا ديب

 و لسرلا لسراو هلا ل داو فافعل اخ لاف هللا فأل ةهلمغ

 ىلع ءاًحلاص ًالمع لمعي نأ عيطتسي ناسنإ لكف ءةّبحلا ماقأو ةَّبحملا

 ٍلامعألا ضعب نأ ربخأ ةا يبنلا نإف ؛اًحلاص المع لمع اذإ ناسنإلا َّنأ

 هيلع يبنلا لاق ؛محرلا ةلص لثم كلذو ءرمعلا ٍلوُطل ٌببس ةحلاصلا
 ْلِصَيَلف ِهِرْتَأ يف ُهَل اَسْنُيو ءهقْرِر يف ُهَل طَسْبُي ْنَأ ٌبَحَأ ْنَم» : مالسلاو ةالصلا

 نم سانلا ٌريخ ناك اذإف ءرمعلا لوط بابسأ نم محرلا ةلصو «'"«ةَمِجر
 هلعجي نأ اًمئاد هللا لأسي نأ ناسنإلل يغبني هنإف ؛هلمع ّنسحو ٌهرمع لاط

 . سانلا ريخ نم نوكي نأ لجأ نم «هلمع نسحو هرمع لاط ْنَّمم

 اذإ الإ ناسنإلل اًريخ سيل رمعلا لوط َدرجم َّنأ ىلع ٌليلد اذه ىفو

 امك ةديلع ضو ناس لا معلا لواط نورك انابخا هلال هاف حا
 امت مفت يح م یم اأ اورقک يذلا نس الو # : ىلاعتو كرابت هللا لاق عني روف چ ت هرم چ < 72ج 0 مسؤل 7 سس ا ہی ر ھے 2 ب

 E مسو تے

 رافكلا ءال وهف «[۱۷۸ :نارمع لآ] ¢ نهم ا ف E ًاودادربل ا ا

 ‹«تاجوزلاو نينبلاو رمعلا لوطو ةيفاعلاو قزرلاب ْمُهَّذِمُي يأ مهل هللا يلْمُي
 كلذب نودادزي فوس مهنأل - هللاب ذايعلاو - هش هنكلو .مهل ريخل ال

 .امئا

 ,(51١5/)مقر «قزرلا ف طسبلا بحأ نم باب ‹عويبلا تاک ‹يراخبلا هج رخ )۱(

 ءاهتعيطق ميرحتو محرلا ةلص باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ءملسمو

 .(590ا/)مقر
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 ال :لاق ءءاقبلا لوطب ناسنإلل ىعدُي نأ ءاملعلا ضعب هك ّمَّن نمو

 نأل ؛هتعاط ىلع َكءاقب هللا لاطأ :لُق ؛اًديقم الإ كءاقب هللا لاطأ :لّقت
 لاط نمم مكايإو انلعجي نأ هللا لأسن .ناسنإلل ارش ُنوكي دق ِءاقبلا لوط

 ظ : ميرك داوج هنإ «هثبقاعو هثمتاع ْتَدْسَحَو «هلمع نشو هذمع

 يّمَع باغ :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع :رشع سماخلا-- ۹ ا رس ر

 اَم هللا نير َنيِكِرشُملا َلاَتق ينهش هللا ِنْيَل .َنيِكِرْسُملا َتلَئاَق ٍلاَتق ِلّوأ

 َعْنَص امم َكِيَلِإ ُرِذَتعأ َمُهّللا :َلاَقف «َنوُمِلْسُملا َفّشَكْنا ٍدُحَأ ُموَي َناَك اًمَف .عَنُصَ
 َمُث  َنيَكِرْشُملا يِنْعَي - ِءالؤه َعْنَص امم َكِْيَلإ ًاَرْبَأو  ُهَباَحّصأ ينْعَي - ِءالؤه

 َلاَق !َعَّنَّص ام هللا َلوُسَر اي ُتْعَطَتْسا اَمف :ٌدْعَس َلاق .ٍدُحُأ نوُد ْنِم اًهَحيِر دج
 ههاس © مع ° و 2 مع « م ت2 هع چ هيب تن يع © OE EEE E ٠ع

 ةئمو وأ ,حمّرب ةدعط وأ ءفيسلاب ةيزض نيئامثو اعضي هب اندحوف :نسنأ

 7 وري 22 نس E م 0 e ها امم ےس ا هم ا ل 0 ص اذ

 .هنانيب ةتخأ الإ دحأ هفّرع امف ‹«نوكرشملا هب لْثَمَو لتق دق ُهاَنْدَحَوَو .مهسب
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 هيلع قفتم .اهرخا ىلإ دلع هلأ اودهلع اماوقدص لاجر

 كلذ هللا ْنَرهظُيل :يأ ؛ءارلا رسكو ٍءايلا ٌمضب يوُر «هللا ّنَيرُيل» :هلوق

 هدر س ع ر

 ءديهشلل ةنجلا توبث باب «ةرامإلا باتك ءملسمو «(٥٠۲۸)مقر وسع هَ اوُدَهَع
 .(۱۹۰۳)مقر



 ةدهاجملا باب

 .ملعأ هللاو ءرهاظ هانعمو ءامهجّتفب يورو ءساّئلل

 حرشلا
 E اس ا الابل ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 لوسرلا عم نكون اهنا ذأ هنع هللا يضر - رضّلا نب ” نأ هم اره هلع

 يبنلا اهيلإ جرحت ٍردب ةوزغ َنأل كلذو ءردب يف - را ني يللا ی ا

 امل لإ ةعم سلو شير ديري امنإو «لاتقلا ديري ال وهو كي
 .اهيلع نوبقاعتي ناسرفو اًريعب نوعبس مهعم الجر َرْشَع ةعضبو

 يو وغ سا اهنأل ةناحملا مرک اف

 . سانلا نم فافخلا اهيلإ جرخ امنإو
 نكي مل هنأ هل نيبي  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلل رضَنلا نب ٌسنأ لاق

 ام هللا َنَيِرُيل ًالاتق ثكردأ ْنئل :لاقو «َنيكرشملا هيف َلتاق ٍلاتق لوأ يف ٌهعم

 . عنصأ

 اولتاقو سانلا جرخ ءرهشو ٍةَنَّسِب ردب ةوزغ دعب يهو ا تاعا

 امل ءْنكلو «نيملسملل راهنلا لوأ يف ةرئادلا تراصو ءاي يبنلا عم

 رك ؛ لبجلا نم لو ءا يلا مهلعج يذلا عقوتلا نعمات

 فّسكناو مهب اوُطلتخاو «مهفلخ نم نيملسملا ىلع َنيكرشملا ناسرُف
 رصنلا ن ا مدفن نوما كاال الا تراضو «ةوملتسلا

 ينعي ««ِءالؤه عنص امم َكيِلإ رذتعأ ينإ ّهَُّللا» : لاقو  هنع هللا يضر -

 ظ . نيكرشملا ينعي ««ءالؤه عنص امم كيلإ ًأربأو» «هَباحصأ

 ؟نيأ ىلإ هلأسف «ذاعم نب دعس هلبقتساف  هنع هللا يضر - مّدقت مث



 نيحلاصلا ضاير حرش
Daج ص  

 سيل «ٌئقيقح ٌنادُجو اذهو «دحأ َنوُد ةنجلا حير ٌدجأل ينإ «دعس اي :لاق

 نأ لبق ةنجلا ةحئار مش لجرلا اذهل هللا ةمارك نم ْنكلو ءاّمهوت وأ ًالّيخت

 - لتقف «لتاقف ٌمَّدقتف .مجحي الو َمِدْقُي نأ لجأ نم - هنع هللا يضر  دهشتسي

 .فيسب ٍةبرض نيب ام ؛ٌنونامثو عضب هيف دجوو «دهشتسا  هنع هللا يضر

 ملو ءهتخأ الإ ٌدحأ هفرعي ملف «هدلج قّرمَت دق هنإ ىتح «مهسب و . حمرب وأ

 . هنع هللا يضر هنانبب الإ هفرعت

 س : ةيآلا هذه ههابشأ يفو هيف لزنأ دق هللا َّنأ َنْوَرَي نوملسملا ناكف
 ر

 مو رطب نم مهوب ىق نم مهني اع هلآ اوده ام وفض لار مولا
 - مهنع هللا يضر ُهلاثمأو اذه َّنأ كش الو ۳ : : بازحألا] 4 اليد اولد

 «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص مهنإف .ةيآلا هذه يف اًيلوأ ًالوخد َنولخدي

 دحأ هعنصي ال اًعنص عنصف < لعفف ٠ عنصأ ام هللا َنَيرُيل هللاو : نينا لاق فير

 . دهشتسا ىتح هلثمب هيلع هللا َّنَم ْنَم الإ

 ولع هسفن نالا تهاجم وهو «بابلل هاش ليلد ثيدحلا اذه يفف

 مَّدقت ىتح «ميظعلا داهجلا اذه هّسفن دهاج رضّلا نب َسنأ َنِإف «هللا ةعاط

 لتقف ىتح ةميزهلا تراصو نوملسملا فشكنا نأ دعب هللا َءادعأ ٌلتاقي

 . قفوملا هللاو . هنع هللا يضر-اًديهش

2 2 2 

 - ٰيردبلا ّيراصنألا ورمع ِنب ةّبقُع يوعسم يبأ نع :رشع سداسلا
 ٌلُجَر َءاَجف .انروُهْظ ىَلَع ُلِماَحُن انك ٍةَقَدَّصلا ةَيآ ْتَلَوَن امل :لاق - هع يضر

 م

 ّنِإ :ا اولاقف ءعاّصب َقّدَصَتف ُرْخَآ ٌلُجَر ًءاجو ءِءارُم :اولاقف «ِريِثك ٍءيشب َقَّدَصتف



 ةدهاجملا باب
 ع0

 يوم رز نا لل ل ره جر 0 00 2 o هله < 4

 َنيِيِمؤَمْلا نم تيعّوطملا تورملت تذلأ » :تلزنف !اذه عاص ْنَع ّينغل هللا

 هع مرق اس سب يا ےک ماوس كاس ری .
 .'”هبلع ٌقفتم .4 :ةبوتلا] «رهدهج الإ نودع ال تزل او ٍتَفَدَّصأ ف

 هِرْهظ ىلع انذحأ لمُحَي يأ :ةلَمْهُملا ِءاحلابو «نوئلا مضي «لماحتو»

 حرشلا
 ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع ًالقن  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ىلع ثحلا اهيف يتلا ةيآلا ينعي : ةقدّصلا ةيآ ثلزن امل : لاق  هنع هللا يضر

 هللا هجو ءاغتبا ءارقفلل هلامب ٌناسنإلا عَربتي نأ : يه ةقدصلاو «ةقدّصلا

 نانيإلا ندض ىلع لد لجو هش لالا لذي, ن دص تو

 ت و + لاحت هللا لاق «ىسوفلل ةوجملا ررمألا نم لاملا ناق لا

 تدخلا نإ حو ءاميظع اًريثك يأ : امج ۰ : رجفلا] امج اح لامل

 كلذ ناك ؛ هللا هجو َءاغتبا ناسنإلا هلذب اذإف «هنم ٌتحأ وه نمل الإ ٌلذبي ال

 ظ . ناميإلا قدص ىلع ًاليلد

 نوردابُي  مهنع هللا يضر - ةباحصلا َلعج ةيآلا هذه ْتَلْزن املف

 يضر مهتداع يه هذهو « ة4 هللا لوسر ىلإ تاقدصلا لذب يف نوعراسيو

 تلزن اذإو ءاهولثتماو اهورداب رماوألاب ُثايآلا ٍتلزن اذإ مِهّنَأ - مهنع هللا

 . ميرحت اهيف يتلا رمخلا ٌةيآ ثلزن اكل اذهلو ءاهكرتب اورداب يهاونلاب

 2(510١)مقر «ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هج رخآ 0010

 .(48١١1)مقر ءاهب قدصتي ةرجأ لمحلا باب .ةاكزلا باتك .ملسمو
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 نأ لبق نوبرشي مهيديأ نيب رمخلا ناكو ءراصنألا نم اًموق ثغلبو ءرمخلا

 يناوألاب اوجرخ مث ءرمخلا نع اوعلقأ ربخلا اوعمس ام نيح نمف «مّرحُي
 .رمخلا يف قاوسألا ترج ىتح قاوسألا يف اهنوُبصي

 لَك هلوسرو ىلاعت هللا نع هغلب اذإ ؛نمؤم لك ىلع ٌبجاولا وه اذهو
 . يهنلا اذه بانتجا وأ ءرمألا اذه لاثتما نم ؛ هيلع بجي امب ردابي ْنأ ٌءيش

 لك ؛ةقدصلاب َنوتأي اوُءدَب_ مهنع هللا يضر ةباحصلا َّنأ انه مهملاو

 ةقدصب لجر ءاجف ءو هللا لوسر ىلإ ةقدصلا نم هتردقب لمحي ٍدحاو

 ةقدصلاب لجرلا ءاج اذإ نوقفانملا ناكف «ٍةليلق ةقدصب لجر ءاجو «ةريثك
 ةقدصلاب لجرلا ءاج اذإو . هللا هجو هب دصق ام «ِءارم اذه :اولاق ؛ةريثكلا

 نع ٌينغ هللا نإ :اولاقف «عاصب ٌلجر ءاجو منع ٌنينغ هللا َّنِإ :اولاق ةليلقلا

 ۰ . اذه كعاص

 ام فالخ َنورهظُي َنيذلا مه نوقفانملاو «َنوقفانملا مه ِءالؤهو

 بذعأو ْمهّمه ربكأ اولعج ءاّمئاد نينمؤملاب ةتامشلا نورهظيو «َنوُنْطبُي

 كش هام ا ولوقيو اسب نأ ةمنيعانتنا ىلع لاقم دلو ءم لاقي
 لاق امك ءٌؤدعلا مهو «نوقفانم مهنأل  هللاب ذايعلاو  نينمؤملاو َنيملسملا

 . ٌنطبُي ام فالخ كل ٌرهظي يذلا قفانملا رذحاف «-ّلجو رع هلل
 ؛ليلقب ءاج نإو «ِءارُم اذه :اولاق «ريثكب ٌلجر ءاج اذإ اوراص ءالؤهف

 :- لجو رع هللا َلزنأف «َكُعفني الو ٌكِعاص نع تغ هللا لإ :اولاق
 ر

 ال َدلأَو تقص ف َنيِنِمْؤُمْلا ب تريِعَوطْمْلا توُرمْلَي لا »
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 ومر ےس <

 نيعوطملاو «نوُيعي ينعي : َنوُرِمْلَيو ,[04 :ةبوتلا] 4 َرْهَدَهَج الإ دودج

 هذه ؛4 ٌرْهَدَهج الإ َنوُدَي ال تَلأَو 8 «نيقدصتملا نيعوطتملا مه
 الإ نودجي ال نيذلا َنوزمليو ينعي 4*2 تريِعّوّطُمْلا 8 : هلوق ىلع ةفوطعم

 كر يا ”ورحسف # «ءالؤهو ءالؤه نوزملي مهف ءمهدهج

 . هللاب ذايعلاو «مهنم هللا رخسف نينمؤملاب اورْخَّس مهف ملأ ادع

 ا «ريخلا قابتسا ىلع ةباحصلا صرح ىلع ٌليلد اذه يفف

 . كلذ ىلع مهسفنأ

 «نينمؤملا نع عفادي لجو رع هللا نأ ىلع اضيأ ٌليلد اذه يفو

 ناك َنيذلا َنينمؤملا نع ًةعفادم «هللا باتك يف َةيآ هللا لزنأ فيك رظناو

 . مِهَّنوُرملَي نوقفانملا ءالؤه

 ال نينمؤملا أو «َنينمؤملل َنيقفانملا نم ةوادعلا ةَّدش ىلع ٌليلد هيفو

 ّنكلو «مهوُبس ًآليلق اولمع نإو «مهوُبس اًريثك اولمع ْنِإ ؛مهنم َنوُمَلْسَي

 مهدعوتو «مهنم هللا رخس اذهلو «- لجو رع هللا ىلإ لب < . مهيلإ سيل َرمألا

 ل دو 7 لوق يف ميلألا باذعلاب
 ٌلَمَعَي نمف : هباتك يف لاق ىلاعت هللا ّنإف ؛هذه ةلأسملا ٌمكح اَمأ

 ۷ : ةلزلزلا] مريس دد لاو لم عی نسو مر اخو لافت
 ليلقلاو «هب ىزاجُيو «ٌناسنإلا ٌةاريس ريخلا نم ريثكلاو ٌليلقلا 1 4

 : لكك يبنلا نع حصو ع ىداجتو «نانينألا و ةرقلا نو ركلاو
na 2 

 الو - بط بشك نم)» اهلداعي امب يأ (ِةَرْمَث لعب قّدَصَت اذإ ناسنإلا نأ
 و

 مكدَح ا رم امك اھ ا هتيم اهدا ىلاعت هللا إف  َبيَّطلا الإ هللا لبي



 ےس

eحلا لئم نوکت یک  . 

 «ريثكب مظعأ لبجلا «ةبسن ال ؛ لبجلا نيبو رْمتلا نم ةّبح نيب ُنراقو

 ءرثك وأ َّلَق ريخ نم لمع ام ىلع َناسنإلا يزجي - ىلاعتو هناحبس - هللاف
 نوكت نأ ىلع صرحاو «هلل ةصلاخ كين نوكت نأ ىلع صرحا «نكلو

 . كو هللا لوسر كلذ يف اعم

 نع هديِزَي ٍنِب ةَعيِبَر نع ,زيزعلادبع ٍنب ديعس نع :رشع عباسلا ١
 نع - هنع هللا يضر - َةَداَنُج نب ٍبُدْنُج ٌرَذ يبأ نع «ٌيِنآلوخلا سيردإ يبأ

 ْتْمَرَح يّنِإ ءيِداَبِع اي» :َلاق ُهَّنَأ ئلاعتو َكَراِبَت هللا ٍنَع يوي اميف هب ّيبنلا

 الإ ٌلاَض ْمُكُلُك ,يِداَبِع اَي ءاوُمَلاَطَت الف اًمَرَحُم ْمُكَنِئَب ُهُتْلَعَجَو يِسْفَن ىّلع َمْلُظلا
 ؛ُُتمَعْطَأ ْنَم الإ ٌمئاج ْمُكّلُك ءيداّبع اَي .ُمُكِدْمَأ يِنْوُدْهَتْساَف ؛ُةُتْيَدَه ْنَم

 ينؤُسكتْساف ُةُتْؤَسَك ْنَم الإ ٍراَع ْمُكّلُك ءيدابع اي ْمُكْمِعْطَأ يِنْوُمِعْطَتْسماَف
 ؛اًعيِمَج َبوُدلا رف انأو ٍراَمّثلاَو ٍلْيَللاب َنْوُنِطْخُت ْمُكَّنِإ ءيِداَبِع اَي ,ْمُكْسْكأ
 ْنَلَو ءينوُوُضَتف يَرُض اوُغُلْبَت ْنَل ْمُكّنِإ ءيڍاب اي كَ ْنِفْغَأ ينوُرِفْغتْساَف
 مُكّنِجَو ْمُكَسْنِإو ءْمُكَرِخآو ْمُكَلَوأ َّنَأ ول ءيڍابع اَي ءينوُغَفنَتف يعفت اون
 ول ءيِاَبِع اي ءاّنْيَش يكلُم يف كلذ اَ اَم ُمُكْنِم ٍدِحاَو ِلُجَر بلق ىَقّْنَأ ىلع اوناك

 ) )1١ءالفأ : عمجلاو مطفي يأ يلفُي رهملا وه ّولفلا :هولف .

 ) )۲«ملسمو «(١51١)مقر ءاّبيط بسك نم ةقدصلا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ

 ءاهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب .ةاكزلا تاتك رقم)1١١5(.



 ةدهاجملا باب

 ام ؛ْمُكْنِم ٍدِحاَو ِلُجَر ِبْلَق رّجفأ ىلع اوُناك مُكّنَِو ْمُكَسْنِإَو ْمُكَرِخآو ْمُكَلَوأ َّنأ
 ؛ْمُكَنِحَو ٌمُكَسْنِإو ْمَكَرخآو ْمُكَلَوأ َّنأ ؤَل يِياَبِع اي ءاًئيَش يكلُم ْنِم َكِلَذ صقَن
 امم كلذ صقن اَم ُهَتَلاْسَم ٍِناَسْنِإ لَك ٌتْيَطْعاف يِنْوُلَأَسَف ءٍِدِحاَو ٍديِعَص يف اوُماَق

 ْمَكَلاَمْعَأ يه اَمّنِإ «يداّبع ان ءَّرخَبلا لخذأ اذإ ٌطّيخملا ٌصقْنَي امك آلإ يڍنع

 َكِلَد َرْيَغ َدَجَو ْنَمَو ءا ٍدَمْحَيْلف اَرْيَخ َدَجَو ْنَمف هاَماَنِإ ْمُكيفَوُأ مف كَل اهيصخأ

 اج ثيدحلا اذهب َتََدَح اذإ سيردإ وبأ ناك :ٌديعس َلاَق .«ُهَسْفَن لإ ٌنَموُلَت آلف

 - هللا همحر - َلَيْثَح ٍِنِب دمحأ مامإلا نع انْيَوَرَو .”"'ملسم هاوَر .ِهْيَتَبْكُر ىلع
 .ٍثيدَحلا اذه ْنِم فّرشأ ٌثيدَح ماشلا لهأل سيل :لاق

 حرشلا
 يضر ٌيرافغلا ٌرذ يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

  هّبر نع ِهيِورَي اميف لاق هلآ لَك يبنلا نع «ةَدَهاَجُْملا باب يف  هنع هللا

 هنأ هلل هللا نع ٌتّدح  مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا َّنأ ينعي - ۰

 وأ «ٌيسُدقلا ثيدحلاب ملعلا لهآ دنع ْىّمَسُي اذهو «هرخآ ىلإ ...

 ثيدحلاب ىَمَسُي هنإف لَك يبنلا ثيدح نم ناك ام اأ «ّىهلإلا ا

 ا ‹ يدابع اي» : هيف ىلاعت هللا لوقي یس يس نقلا ثيدحلا 05

 الو ءاهَلَمعَي مل ٍتاكيس ةدايزب ال ءادحأ م اظأ الأ : : يأ .(يِسْقَت ىلع ملظلا

 .(۷۷٥۲)مقر ‹ملظلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ 0010
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Da 

 ٌنسْحُم ُلْذَع ھکح- یلاعتو هناحبس - .وه لب ؛ اَهلِمَع ٍتانسَح صف

 لمع نمل لضف ٍلُدَعو ٍلضف نيب : نيرْمَأ نيب ٌرئاد هدابعل هباوثو هُمكُځف
 وهو تلا ءيش كانه سيلو «تائيّسلا ب نمل ٍلدعو «تانسحلا

 . ملظلا

 نم ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا يزاجي-ىلاعتو هناحبس- هنإف ثانسحلا امأ

Eايا د يس وا ا  

 ل ملف ةتسلاب اج نم # : - ةيكم يهو  ماعنألا ةروس يف ىلاعت

 نوملظي ال ء[١٠٠ :ماعنألا] 4 َنوَمْلَظي ال مهو اهم الإ تر ف َةَحَيَسلِ اج

 رع  انبر لب «تائيسلا ءازج ةدايزب نوملظي الو «تانسحلا باوث صقنب

 لو الط فاع اف زم وهو تلا نم لمم نمو # :لوقي لجو

 . هتانسح نم صقنب اًمضه الو «هتائّيس يف ةدايزب اًملظ ۱١۲[. :هط] «اًسصَه

 لج هلآ ىلع يلد «يِسْفَت ىلع ملظلا تفوح يّنإ» : ىلاعت هلوق يفو
 :هسفن ىلع بجوأ اًممف «هسفن ىلع ُبجويو «هسفن ىلع ٌمّرحي - العو
 :[04 :ماعنألا] 4َةبَحلا وسفن لع ر کک #» : ىلاعت هللا لاق «ةمخرلا

 .ءاشي امب مكحي «ديري امل لاف هنأل كلذو «ملظلا : هسفن ىلع مرح اممو

 اهيلع مرحيو هسفن ىلع بجوي ؛ مهيلع ٌمّرحيو هدابع ىلع ٌبجوي هنأ امكف
 ' . قلطملا ٌماتلا مكحلا هل نأل «-العو لج

RLا يو  e 

SR911 يللا  

 8 اه ا بو 9 اسال لآ الجو # : ىلاعت هلوق لثم اًينوك وکی نأ امإ : هسفن ىلإ



 ةدهاجملا باب
 ح00

 ¥ : ىلاعت هلوق لثم اًيعرش نوكي نأ امإو ٠٠١ ١١[« :أبنلا] اَشاَعَم َراََتل

 يأ : َلَعَج ام ٠١١[« :ةدئاملا] 4 ٍراَحاَلَو ةكيصو الورقي ا و ةر م رم هللا لعج

 ا و

 ّنأل ءائنوك ال اًبعرش ” العج هتلعج يأ (اًمَرحُم م مكنيب هتلعجا : ثيدحلا اذه

 و 5 0

 نوكي مهنيب اميف دابعلل ةبسلاب ملظلا ««اًمَرحُم مكنيب هثلعج» : هلوقو

 اتسم نأ نمادلا تطني رهو ا يق لإ 01 ءارسر اهناز ةايتأ الا:

 مُكِموَي ةَمرُحَك مارح ْمُكيلَع مكضارغأو مكلاومأو مك ءامد نل : عادلا

 : لاق معن : ولاق ؟تَْلَب له الا ءاذه مكب يف ءاذه ْمُكِرْهَش يف ءاذه

 ..نضا رع لا رنا ا املا ءا ا منيف .فّهشاف مهّللا

 ىلع ّيدتعي نأ ٍدحأل زوجي الف «ءامدلا يف ٌمارح رشا نيب اميف ملظلاف

 هب لصحي مد ىلعالو «لاتقلا وهو ٌسفنلا هب توفت مد ىلعال ءٍدحأ مد
 . زوجي ال ٌمارح اذه لک < اهّهَبشَأ امو «ماظعلا رسكو «حورجلا مدك صقل

 - يبنلا نع كلذ ءاج امك ءاّيَح هرسكك ِتيملا مظع َرْسَك َّنَأ ملعاو

 هئاضعأ نم ذخؤي نأ زوجي ال ٌمرتحم ُتيملاف «2"” مالسلاو ةالصلا هيلع

 باتك ءملسمو «(7٠55)مقر «عادولا ةجح باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1719)مقر «لاومألاو ضارعألاو ءامدلا ميرحت باب «ةماسقلا

 كلذ بكنتي له مظعلا دجي رافحلا يف باب ءزئانجلا باتك «دوادوبأ هجرخأ (۲)

 ءاج ام باب «زئانجلا باتك ءاغالب أطوملا يف كلام هجرخأو .(۷٠۳۲)مقر «؟ناكملا

 .(۲۳۸/۱) ءافتخالا يف



 ضس نيحلاصلا ضاير حرش
 موي هلماكب ُثعِبُي فوسو ةنامأ هنأل «ءيش هئاضعأ نم َرسكُي نأ الو «َءيش

 . اًئيش هنم ذخأت نأ زوجي الف كلذك ناك اذإو «ةمايقلا

 نم ٌدخؤي نأ زوجي ال هنأ ىلع- هللا مهمحر - ةلبانحلا ٌءاهَقَف صن اذهلو

 ا نب يشمل

 ءاوضُع تيملا نِمانّذَحَأ اذإف ءاّيحو هرسكك ِتيملا مظع ٌرسك . مرتحم ّيحلا
 نیما اكو هلع ادعا ناكو هلع اجب كلذ ناك اطعام ارك وأ

 .كلذب

 ةَءاضعأ نال «هئاضعأ نم ٍءيشب عربتي نأ عيطتسي ال هّسفن ُثيَملاو

 الو » :ىلاعت هللا لاق اذهلو ءاهيف طّرَمي نأ هل لج ال ةنامأ اغ ةناهأ

 اذإ ٍناسنإلاب  هنع هللا يضر - الا ورکا

 ورمع لعج .رّرضتي ْنأ لستغا نإ فاخو ءدؤبلا يف ناكو « بانج هيلع ناك
 یر صاعلا نب ورمع ناك نيح كلذو «ةيآلا يف ًالخاد اذه ٍصاعلا نبا

 يسب سايد هتف ةدراب ةليللا تناكو ءّبنجأو «ةّيرس يف  هنع هلل

 :لاق ءُربخلا ٌهغلبو - مالسلاو ةالصلا هيلع - ا
 ا لاق ؟- لستخت مل ينعي - هد عداو كناسما تلضوو

 2 اک َهَسأ َّنِإ يشأ التقت و » : ىلاعت هللا لوق تركذ وو « هللا

 هرقأو لك ٌنيبنلا كحضف «ثمّكيتف دربلا ثفخو «[79 :ءاسنلا] ''”4اّمِيِحَر

 . اذه ىلع كدت ال ةيآلا َّنِإ :ٌلقي دلو «ةيآلاب هلالدتسا ىلعو هلعف ىلع

 .(775)مقر «مميتيأ دربلا بنجلا فاخ اذإ باب «ةراهطلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(



 0709 ااا

 نأ انل لحي ال هنإف ءاّنيش اهنم ثوفي وأ ءاننادبأ رضي ٍءيش ّلك نذإف

 لوانتن نأ انيلع مّرَح امف . 4 يسشنأ اوت الو » : ىلاعت هلوقل «هلعفن

 ندبلاف ءِندبلا ةيامح لجأ نم الإ ةّراضلا ءايشألا نم ٌةريغو َناَخَّدلا

 ناسنإلا هب ُكلْهَي يذلا دلا ُلَمْشَي «ةُجؤامي» : ةئ لوسرلا لوقف . مرتحم

 ام وأ ءمظعلا رسك وأ «حرجلا وهو «كلذ ٍنودب يذلا مدلاو «لتقلا وهو

 . كلذ هبشأ

 - ىلاعتو هناحبس هللا مرح دق َلاومألا َّنِإف «ةُكَئاومَأو» : يب هلوق امأ

 ءاوس N و در يح يعول

 دا فو راسا را هنري ا نا «ةوقلاب هذخأي ّنأب اًبصغ هذخ

 . هيلع مارح هنإف .هذخأي عاونألا هذه نم عون ّيأب اًبذك وأ ءاّشغ

 برابقحلا لهآ اسال و لا بالا لغ وعم الا اذه لغو

 ؛ شغلا ببسب نمثلا يف ف ةدايز نم مهيلع لدي شرق لك لب ؛ «ٍلام لک ناف

 : نيروظحم ًنوبكنر ءارشلا يف وأ عيبلا يف نوي َنيذلاف «مارح هنإف

 ريغب مهلاومأ ذخأب َنيملسملا مهن عناوخإ ىلع ناودعلا : لوألا روظحملا

2 

 ےک

 ةعاضبلا سبو «مهنم ةي ّيبنلا قربت نولاني مهنأ : يناثلا ٌروظحملاو

 اميف ايب يبنلا لاق . ايب هللا لوسر نم ةءاربلاب اهبحاص اهيف قحتلي ةعاضب
 .''”«انم سلف انشغ تع ْنَم» . هلع حص

 ««انم سيلف انشغ نم» :ِةلكك يبنلا لوق باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ - )١(



 دص نيحلاصلا ضاير حرش
 ىلع ا رفلا لجذب ج ةا لا ضعي هش ام كل نمو

 نِ َعطَْا نم َّنأ كي يبنلا نع تبث دقو «هضرأ ةيزت ْنأ لجأ نم هراج

 نوكي “نضر عْبَس ْنِم ِةَمايقلا موي فوط هنا نح ٍرْيَِب اًربش ٍضْرألا

 - هللاب ذايعلاو َنيِضَرَأ مْبَس نم قوط هع يف ؛َنيِضَرَأ عبس نم ةمايقلا موي

 . ملظلا نم اذهو . . رشحملا موي يف هلمحي
 ركن مث «مهاَرَد صخش ىلع صخشل َنوكي نأ :اًضيأ ملظلا نمو

 لاملا لكأ نم اذهف «ءيش يدنع كل سيل :لوقيو ءٌقحلا هيلع يذلا

 دنع ُهبلغو «همصخ عم يضاقلا ىلإ مكاحَت هنأ ضرف ول ىتح «لطابلاب
 مكنإ» :-مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق « هللا دنع هبلغي ال هنإف ‹يضاقلا

 یا یخ وپ و ا ألا فشخ زن درر ةرتدتسا
 امّنإف ؛هيخأ ٌّقح نم ٍءيشب ُهل ُتيْضَق ْنَمَف «ُعَمْسُأ ام وځتب يِضْقَأ امّنِإو هل

 تبلغ نإ َكنأ ّنظت الف '"”(َرِئْكتْسَيِل وأ َلِقَتْسَيْلَف ءران نم ًةرمج هل ٌعطتقأ

 نال ؛اًدبأ ةرخآلا يف ا ءًالطبم ٌثنكو «يضاقلا دنع ٌكّمصخ

 -بويغلا ٌمالع ّنكلو «ّبيغلا ملعي الو «عمسي ام وحنب يضقي امنإ يضاقلا

 . ةمايقلا موي كبساحي يذلا وه_العو لج

 23٠١ 1١7(. ١)مقر

 ,(5557)مقر ‹«ضرألا نم اًئيش ملظ نم مثإ باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(517١؟)مقر ءاهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك «ملسمو

 ,(5180)مقر «نيميلا دعب ةنيبلا ماقأ نم باب «تاداهشلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(1١17)مقر «ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب «ةيضقألا باتك «ملسمو
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 ءهل سيل ام َرخآ ىلع ٌصخش َيِعّدي نأ : ٍلاومألا لكأ ْنِم اًضيأ كلذكو

 ٍلكأ نم اذه إف .كلذب هل مكحُيو رولا ةداهشلاب يلا كلذ ىلع ميقُيو
 نكت مل اذإ ةمّرحم اهلك اهنكلو «ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «لطابلاب لاملا

 . «اوُملاظَت الق :_ لجو رع لاق اذهلو «ٌّقحب

 ضرع يف َمَقَي نأ ٍناسنإلل لحي الف «مارح اضيأ يهف ٌضارعألا امأ

 هللا لاق . بونذلا رئابك نم كلذ نإف دبس وأ سلاجملا يف ةباتغيف «هيخأ
 أوم جب کو نإ نل عب تإ نقلا ناك اونجا نماء بلآ ای ل : لجو رع
 نم اًريثك اوبنتجا : بيترتلل رظنا ١١[« : تارجحلا] 4 اصعب ضع بكي الو

 الر :لاق اذهلو ءهيلع سج اًئيش هيخأب ناسنإلا نظ اذإف ءّدرَلا
 سعي الو # :ةثلاثلا يف لاق اذهلو «هُباتغي راص سسجت اذإف .# أوُسنحي

 هنأ كل لكحأر نأ كحال كفا »+ اعلاف انقبلت
 لاق وشهر :  لاق اذهلو هركي لب تحب ال .ال : باوجلا ؟ّنَيَم

 هباتغا يذلا لُجَّرلاب ىَتْوُي هنإف «ةمايقلا موي ناك اذإ :نيرسفملا ضعب
 هريو «همُحَل نم لک :هل لاقي مث ءِتيَم ٍناسنإ ةروصب هل لّثمي «ٌصخشلا

 . للاب ذايعلاو «هل ةبوقع اذه ىلع ٌهركُي نکل .ههركي وهو «كلذ ىلع
 نأ اوا كفوو لقو «ةمّرَحُم - كيخأ ضرع لاهتنا يهو - ةبيخلاف

 مُهَموُجو اهب دوشمخي ساحُت نم ٌرافظآ مهل موب هب ّجِرُع ةليل رم ةي ّيبنلا
 نم يتلا رافظألا هذهب َرودّصلاو ةوجولا َنوُركي ينعي «مهرودصو
 َموحُل َنولكأي َنيذلا ٍءالؤه :لاق «؟ءالؤه نم «ليربج اي» :لاقف «ساحلا
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 . للاب ذوعن . '”مهضارعأ يف ٌنوعقيو «سانلا

 نم ةرخآلا يف ذحأي ٌةاخأ نف «هيخأ ضرع كهتنا اذإ ّناسنإلا َّنِإ مث

 : لاقف «كباتغي اًنالف نإ :هل ليق فلّتلا ّضعب َّنأ ركذُي اذهلو «هتانسح

 برغتساف «هيلإ اهب تعب مث «هل ةيده عنّصف «كباتغا «معن :لاق ؟اًدكؤم

 لإ تيدا كا معت لاق تده لرو هاب تنك اج

 ءايندلا يف بهذت ةيده كيلإ ثيدهأ انأو «ىقبت ثانسحلاو «تانسح

 . مهنع هللا يضر- فلسلا َهَّقَف رظنا . يل كتيِدَه ىلع ةأفاكم هذهف

 تناك اذإ امّيس الو «بونذلا رئابك نمو «ٌةارح َةبيغلا َّنأ لصاحلاف

 ةبيغ نم دشأ ءالؤه ةبيغ نإف «ءاملعلا وأ ءارمألا نم رومألا ةالُّو يف ةبيغلا

 ءمهرودص يف يذلا ملعلا نأش نم ُلّلَقُت ءاملعلا ةبيغ َّنأل «سانلا رئاس

 ”ررض اذهو ؛ملعلا نم هب َنوتأي ام ٌسانلا ٌلبقي الف «سانلا هّنومَّلعي يذلاو

 و ا ع و :نيدلا ىلغ

 ىضوفلا نع لأست الف ءارمألا ىلع سانلا دمت :اذإو

 حيل ارش ال شوف نانا حنبل

 اوا ب لا اذإ ارش الو

 . ميرك داوج هنإ «هبضغُي امم مكايإو انّيِمحَي نأ هللا لأسنف

 ينوُدْهَتساف هتْيَدَه نَم الإ ٌلاض ْمكّلك ءيدابع اي» : ىلاعت هللا لاق مث

 ال اًيواغ :ينعي ٌلاضو ءَّقحلا فرعي ال يأ ءاّهئات : ينعي ٌكاض .«مكيهأ

 .(۸۷۸٤)مقر «ةبيغلا ق باب «بدألا باتک «دوادوبآ هجرخأ 60



 ْ ةدهاجملا باب

 : نامسق لالّضلا يف سانلاف «ٌّقحلا لقي

 E ىراصنلا نإف «ىراصنلا لثم .ّقحلا فرعي ال : ةئات مسق

 حلا اوفرع مهنإف ةي ٌئبنلا تعب نأ َدْعَب الإ قحلا نوفرعي ال «نوهئات
 حلا اوملع مهنأ يف قرف دوهيلا نيبو مهنيب ْنكي ملف «هنع اوربكتسا مهنكل

 بباب
 ءال وهو «دشرلاب ملع نأ دعب دشُرلا ىلع ّيغلا راتخا يأ :واغ مسقو

 هور لب ؛هوُنبقَي مل مهنكلو حلا اوفرع ةوهيلا إف «دوهيلا لث
 لع عل اوبحتساف مهتيدهف دومت امأو ## : ىلاعتو كرابت هلوق كلذ نمو

 اوُيحتسا مهنكل «مهلدو «مهل َنّيبو « هللا مهاده ء[۱۷ :تلصف] 4 ئدما

 الإ اض مهلك سالاق ترا ىلع لاا رجا «ىدنسلا ىلع عملا
 ف

 ؟َّقَحلا فرعي مل يذلا ٌلاضلا وهو «لوألا مسقلا ةياده يه ام ؛نكل

 ىح ةيادهلا هذهو «هيلع مهّلديو ّقحلا مهل هللا َنّيبي نأ : لوألا مسقلا ةياده

 اذهب هللا مهاده دق قلَخلا لكف «هسفن ىلع هللا هبجوأ هللا ىلع قح . هللا ىلع

 :[17 : ليللا] ىذه الع َنِإ : ىلاعت هللا لاق «نايبلا ىنعمب ينعي . ىنعملا

 4 سال ىذه ُناَءْرُكْلا ھي لنا ئِذَّلأ َناََصَمَر َرَمَس ٭ ىلاعت لاقو
 :اًموهع سانلل ىذه[ 1:8 ةا

 يتلا يه هذه «ٌقحلا لوبقل قيفوتلا ةياده يهو «ةيناثلا ًةيادهلا نكلو

 «قحلا نايب ةياده ؛ناتياده ةيادهلاف «هدابع نم ءاشي نم اهب هللا ٌصتخي

 نم اد نه لع اااه اقر حا فاعور



 نيحلاصلا ضاير حرش

 “ھ0 حج

 اًمايقو ربخلل اًقيدصت «هب لمعلاو قحلا لوبقل قيفوت ةيادهو «لطابلا

 . هدابع نم ءاشي نم اهب هللا ٌصتخي ٌةّصاخ هذهو «بلطلاب

 :ماسقأ ىلإ نومسقني بابلا اذه يف سانلاو

 . هلوبقو ّقحلل ُهَقَفوو هللا هملع يأ «ِنيَتيادهلا يدُم نم :لوألا مسقلا

 هل سيلو «ملع هدنع سيلف «نيتيادهلا مرح نم :يناثلا مسقلاو

 . ةدابع

 ةياده دهب مل هنكلو ء«داشرإلاو ةلالّدلاب يده نم :ثلاثلا مسقلاو

 . هللاب ذايعلاو .ماسقألا رش *”اذهو «قيفوتلا

 فرعي ال مک يأ (َلاَض ْمُكَلُك» : لوقي - لجو رع هللا نأ ٌةهملاو

 : ينعي ««مكِدْهَأ ينوڈهتساف» هتيده نم الإ «قحلا لبقي ال مكلك وأ . قحلا

 حلا ىلإ مكيدهأو هكا إف ؛اهوُمتبلط اذإف ينم ةيادهلا اويلظا

 قدح . ط رش ”باوج هنأكو (مُكِدْهأ ينودهتشا» : يف باوجلا ءاج اذهلو

 ينوُدْهَتْسا» مزج لعفلا نأ اذه ليلدو ءطرشلا دوجو دنع ٌطوخْمَملا

 هل نف «حاحلإو ءهيلإ راقتفاو قدصب هللا نم ةيادهلا َتبلَط ىتمف «مّكدْهأ
 . كيدهي

 «ةداعلا ىلع نكل «ةدابعلاب ٌمئاق انرثكأف ءاذه نع ٌضرعُم انرثكأ كلو

 يف - ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ َنيرقتفم انسل اننأك «سانلا ٌلعفي ام ىلعو

 لك ىف ناسئالاو ‹ةيادهلا اًمتاد هللا لأسن ْنأ : اني قيلي ئذلاف «ةيادهلا بلط

 لوقي ةالص لك يف هنإ لب «يندهاو ينْمحراو «يلؤفغا بر :لوقي ةالص

 ا طا ميقسلا طرقا و ع "



 ةدهاجملا باب

 هذه أرقي َنيلصملا رثكأ نإ !؟ةيعاولا بولقلا نيأ ْنكلو .4مهّيلع تمعنأ

 نودبو «ءام نودب يرجي يذلا ميغلا َرَم يأ «فيطلا َدّم هيلع ٌرمتو «ةيآلا

 . اهل هبتني الو «ءيش

 يف لجو رع هللا ىلإ نورقتفم اننأ ملعن ْنأو «هبتنن نأ انب قيلي يذلاو

 داشرإلا ةياده يأ «ةيلّمَعلا ةيادهلا وأ «ةيملعلا ةيادهلا ءاوس «ةيادهلا

 : ةءاذفلا ادا لاس نأ ديذتق فرا اذه وأ اللا

 امك «ّيسحلا قيرطلا ةلمجلا هذه ٌلمشت امبرو «مكيهأ ينودهتساف»

 نيد ىلإ ةيادهلا يه : ّيونعملا ٍقيرطلل ةيادهلاف «ّيونعملا ّقيرطلا لمشت

 قيرطلا تللض دق هضرأ يف َنوكت ْنأك :ٌيسحلا قيرطلل ةيادهلاو «هللا

 ىسوم نع هللا لاق اذهلو «ةيادهلا هللا لأست كنإف ؟لأست نّمف ءتًعضو

 * ليلا هاوس نيدهي نأ تفر ىَسع لاق ذم َءآَقْلَي هوت امو » : هك

 دقو «بعت نودب ا لضوملا ئوتشملا لييسلا يأ +[ ١ ضققلا

 لوقو + نلامت هللا ىلإ ال قاف لآ ىف عاش اذ داستا ناف اذه جوخ

 كلذو «ليبّسلا ًءاوس ينّيدهي نأ يبر ىسع وأ «ليبسلا ًءاوس يندها بر

 . اننأ امك «يسحلا قيرطلا ةياده ؛نيتيادهلا يف هللا ىلإ نوجاتحم اننأل

 انّيدهي نأ هللا لأسن . ٌّيونعملا قيرطلا ىلإ ةيادهلا يف هللا ىلإ ا

 نم الإ عئاج ہکلک .يدابع اي» :هّبر نع هيوري اميف 7 لاق مث

 .هثوسك نم الإ راع كلك يدابع اي ءمكمهطُأ ينوُمهطتساف «هتمعطأ

 امهركذ يزغلاو عوُجلاب ٍناتّصاخلا ِناتلمُجلا ناتاه ««مكشكأ ينوُسكتشاف



 ص وک نيحلاصلا ضاير حرش ْ
 ملعلاب بلقلا ءاذغ ةيادهلا يف َّنأل «ةيادهلا ركذ نأ دعب - لجو رع - هللا

 . حلاصلا لمعلاب حراوجلاو «ناميإلاو

 غ ىف ا عطل اذأو

 الإ ئاج ٌمكلك ءيدابع اي» : لاق اذهلو «ةوسكلاب الإ ٌرتتسي الو «ماعطلاب الإ

 الإ عئاج انلك ؛_ّلجو َّرع-انّير قدصو ««مكفعطأ ينوُمعطتساف «هثمعطأ نم
 وقر.« اكليل ادق اھ نک امال لا ا نأ الرول وموت ا خف
 :هتوعررت مسأ را تورخم ُميءَفَأ » : ةعقاولا ةروس يف كلذ اًنّيبم ىلاعت هللا

 . 4نوُعِرَرلا ما

 ُهاََشْوَل 9 :لوقي هللا نأل هّتعرز يذلا  انّبر اي تنأ لب :باوجلاو

 ٠+ : ةعقاولا] ومرح نحن لب ا نوُمرحمل اَنِإ 7 نوهت َرْْلَطَف اًمنطح هتلعجل

 ول :لقي ملو 4 امنطح ُهَسْلَعَحَل ءان ول # : ىلاعت لاق فيك ْلمأتو ۷

 ٌلعَج اذإف «ئهّبولق هب ْتَقّلعت ؛ ئمانلا هدهاشو تبن اذإ هنأل ماشنا ام ٌءاشن

 : ىلاعت لاق و ا كلذ را ب لاو تدشن ا ةعب اط

 .هانتبنأ ام ءاشن ول لقي ملو .(اًمطح ُهَسْلَعَحَل ُهَمَمْوَل ©

 ٠ © دملا نم ةوشلرلا مسا (7 ورم ىذا كاملا متی فأ :  ىلاعت لاقو

 يذلا ءاملا أل ؛ نورما ن مآ » ( باَحّسلا نم : ينعي ء[1۹4 ٠٦۸ : ةعقاولا]

 « عيباني هكلسيف ضرألا ىلع - لجو رع هللا هلزني «باحسلا نم أبرشن
 جَرحَتْسُي مث «راهنألاك ضرألا تحت اميف يرجيو «ضرألا يف هلخدي
 نم اذهو «هبسحب تقو لك يف - لجو رع هللا اهرّخس يتلا تاودألاب

 رهظ ىلع يقب ولو «ضرألا نطب يف ًءاملا عّدوتسا نأ لجو رع هللا ةمكح



 ةدهاجملا باب

 نم َنيَّيمدآلا كلهأو لب «يشاوملا كلهأو َءاوهلا دسفأو «دسفل ضرألا

 ضرألا هذه لعج هتمحرو هتمكحب - لجو رع هللا نكلو «هنتنو هتحئار

 .هنورفحيف ؛هيلإ سانلا ةجاح ىنأت ىتح «اهيف عيباني هکلستو هبرشت

 . هيلإ نولصيف
 نأ ىلع مهّلك ٌسانلا عمتجا ولو «- ّلجو رع هللا وه هلزنأ يذلاو

 - لجو رع هللا نكلو «ًٌاليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام ِءامسلا نم ةرطق اولزني
 وأ «ماعط نم اًئيش ٌمعطت ال نحن ؛ْنذِإ «هتمحرو هتردقب هلزني يذلا وه

 ٌعئاج ْمُكَلُك١ : لاق اذهلو «- لجو رع هللاب الإ ؛بورشم نم الو «لوكأم

 . (مكمعطأ ينوُمعطَتساَف ةتمعطأ نمالإ

 لأسن ناب :لوقلابف ؛لعفلابو لوقلاب نوكي لجو رع هللا ٌماعطتساو
 : ناتهج هلف «لعفلاب امأو ءانّقزري نأو انّمعطي نأ لجو رع هللا

 ةرثكل ٌببس َحلاصلا ّلمعلا َّنإف «ٌحلاصلا لمعلا :ىلوألا ةهجلا
 اوتو اوُنَماَح ئرشلا لهآ نأ َوْلَو # :- لجو دع هللا لاق ءاهتعسو قازرألا

 اوما بتكلا َلهأ نأ ولو © : ىلاعت لاقو 1۹٦» : فارعألا] 4 نوبت

RTرے مو لاو € ر ب م ص وو + ص ےک ت ے ے ساس هو 001  

 ةئروتلا أوماقأ اولو لر میعتلا ٍتاَنَج رهتلخ د ألو ماتيس مهنع انرفڪ اوقناو
 4 دهل تڪ نيَو َمِهِوَم نِ لڪ ل مهي نٿ مه دا امو َليجِإْلاَ مار ر ےک

 تحت نمو # ءراجشالا رامن نم يآ : #4 ٌمهقوف نم # 55[2 ء٠٠ :ةدئاملا]

 . هللا ماعطإ بابسأ نم اذه نأ م هُملاف « عورّرلا رامث نم يأ : 4 مهل
 رفحنو «ضرألا ٌثرحن نأ : ٌيلعفلا ماعطتسالا ةهج نم ةيناثلا ةهجلا



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 ةا امو ءراجشألا سرغنو «بوبحلا عرزنو «هايملا حرختسنو هرابألا

 .كلذ

 ةهجلا : ناتهج هل لعفلاو «لعفلاب نوكيو «لوقلاب نوكي ٌماعطتسالاف
 ةّيداملا ةّيّسِحلا بابسألا :ةيناثلا ةهجلاو ءحلاصلا لمعلا :ىلوألا

 . كلذ هبشأ امو «رابآلا رْفَحو «ثرحلاك

 رّدقم طرش باوج اذه «ْمَكْمعْطُأ ْيِنوُمِعطَتساَف» :-هرکذ َّلجهلوقو

 هللا نف هللا تمعطتسا اذإ َكنأ ينعي ءطرّشلا يف ناك يذلا رمألا باوج وأ

 نْسَح وهو ؛مْهُم رم ىلإ جاتحي لجو رع - هللا ماعطتسا ّنكلو «كمعطب
 هتمعطتسا اذإ َكَنَأ َكّيرب ّنظلا ٌنسحت نأ يأ « العو ّلج - هللاب َنَّظلا

 ٌدمتعم تنأو بابسألا لعفت وأ «هال ٌلفاغ تنأو هللا َوْعْدَت ْنأ امأ «كّمعطأ

 نكلو «هللاب ذايعلاو «ًالوذخم نوكت دق كنإف ؛ٌكّبر ىلع ال َكترق ىلع

 . كلذ يف هدحو هل صلخأو ءهّدحو هللا معطتسا

 الإ راع ْمُكّلُك « «مُكُسكَأ يِنوُسْكَتْساف ,ُةُتْؤَسَك نم لإ راع ْمُكَّلَك يدابع اي»

 لب .بايث هيلع سيل هّمأ نطب نم جرخي َناسنإلا َّنأل كلذو توک نم

 اذهو «ناويحلا يف نوكي امك ء«هوّسكي َرعش الو «بايثال ؛ادّرجم جرخي

 . لجو رع هللا ةمكح نم
 ءاندولج ةيداب ءانراشبأ ةيداب رخن انلعج نأ :ىلاعت هتمكح نمف

 نوجاتحم اننأ امك ءاّسح انتاروع ُرتست ةوسك ىلإ نوجاتحم اننأ فرعن ىتح

 :ىلاعت لاق امك «رمابل ىوقتلا نأل .ىئعم انتاروع رتسي حلاص لمع ىلإ

  كنأ ذجت ؛كسفن يف ئظنا تنأف ١ : فارعألا] يح َكِلَد یوق شالو ل



 CD ت

 ةوسكلا ىلإ جاتحم اضيأ كلذك «راع كنأل ةيّسحلا ةوُسِكلا ىلإ جاتحم

 ضعب ٌركذ اذهلو ءاّيراع ّنوكت ال ىتح - حلاصلا لمعلا يهو  ةّيونعملا
 ىلإ جاتحي هنإف اًيراع مانملا يف هّسْفن ىأر اذإ َناسنإلا َّنأ ايؤرلل َنيرباعلا

 . سابل ىوقتلا داف «ٌداوق وقت ناصقت ىلع ليلد اذه نأل «رافغتسالا ةرثك

 هللا رځس دقو .- لجو رع هللا ةوسكب الإ ةارغ نحنف ؛لاح لك ىلعو

 AN نو د مس و جا ل يي اق ريشا وعل
 إف «لاملاب لجو رع هللا اهالتبا يتلا ةّينغلا دالبلا يف امّيس ال «ةَعتونتملا

 as ةقيقحلا يف-لاملا
 ءاينڈلا مكيلَع حتفُت نأ مكيلَع ىَشْحَأ امّنإو ْمُكْيَلَع ىَشْحَأ رققلا ام

 ٌءالتبا لاملاف ''”(مُهْتَكَلْهَأ امك مککلھتف ؛ مکلبق نَم اهَسَفاَنَت امك اهوُسَفاَنَتَ

 هل ٌبِجَيام ىلع ركش ىلإو «هيف ُبجياامِءادَأ ىلع ٍربص ىلإجاتحي «ىوُلَبو

 «سابللاب انيلع َّنَم_ ىلاعتو هناحبس هللا َّنِإ :لوقأ «ٍلاح ّلك ىلعو

 .نآلا ٌكتقو يف قلَحلا يف ترظن كنأ ولو رست ام انل هرّسي هللا نأ الولو

 ام مهنادبأ ىلع سيل فارغ نرد نما انعمس امك تاجو اا

 ام مهيلع سيلو ءاهوحّنو راجشألاب ةَءْاَّسلا َنورتسي امّبر «مهرتسي
 رع لاق اذهلو «هللا وه ؟كيلع ّنمو َكرَتَّس يذلا نمف «كلذ نود مهرتسي

 .«مكّسكأ ينوسكتساف ,هتوسك نم الإ راع مكّلك ءيدابع اي» :- لجو
 ينوّمعطتسا» : هلوق يف انلق امك «مكّسكأ ينوُسُكتسا» : هلوق يف لوقنو

 .(77)ص هجيرخت مدقت (۱)



 ھھھ تت ككل نيحلاصلا ضاير حرش
 يذلا امأ ؛لعفلاب نوكيو «لوقلاب نوكي ًءاسكتسالا نأ ينعي ,«مكمعطأ

 وّسكي نأ هللا تلأس اذإو «كوسكي نأ لجو رع هللا لأست نأبف :لوقلاب

 . هتعاط ىلإ قيفوتلاب ةّيونعملا كتروع وسكي نأ هللا ٍلأساف ءاّسح كندب

 : نيهجو ىلعف لعفلاب ءاسكتسالا امأو

 بابسألا لعفب :يناثلا هجولاو ءةحلاصلا لامعألاب :لوألا هجولا

 ريغو «عناصملاو «لماعملا ثادحإ نم ؛ةوسكلا اهب نوكت يتلا ةيّسحلا

 . كلذ

 يف ماعطلا َّنأل ؛ةبسانم ةيادهلاو ةوسكلاو ماعطلا نيب طبرلا يفو

 نم ةدعملا ولخ هانعم شطعلاو عوجلا َّنأل ءاّنطاب ندبلا ةوسك ةقيقحلا

 ةيادهلاو ءارهاظ ندبلا ُرتس ةوسكلاو ءاهل َدَحَت اذهو «بارشلاو ماعطلا

 ,ةينوتدلا تويع رع سوفللاو تواقلا ردي رهو ولا مهعلا رجلا
 رفغأ انأو ءراهنلاو ليللاب َنوُتَطْحُت مكنإ «يدابع اي» : ىلاعت لاق مث

 ىلع هللا ةمعن مامت نم اًضيأ اذه «مكل نِفغأ ينورفغتساف اًعيمَج بونذلا

 هنأ عم ؛هيلإ بوتيو هللا ىلإ رفغتسي نأ هيلع ضرعَيالعو لج هنأ «دبعلا

 : يأ «؛اًعيِمَج َبونذلا ُرِفغأ انأو «راهنلاو ليللاب َنوئِطخت ْمُكَنإ» :لوقي
 اهلك ءرئاغصلاو ءرئابكلاو ءرفكلاو «هلاب كرشلا نم «بونذلا عيمج

 ينورفغتساف» لاق اذهلو بر ناسنإلا َرفغتسي نأ دعب نكلو «هللا اهفغي

 . مكل ٌرفغأ ىتح ةرفغملا ينم اوبلطا يأ  «مكل رفغأ

 لب يل رفغا مهللا :ناسنإلا لوقي نأ دّرجم سيل ةرفغملا َبلط ّنكلو
 . لجو رع هللا ىلإ ناسنإلا اهب بوتي ةقداص ةبوت نم ٌدبال



 ةدهاجملا باب
Dk 

 7 ول : لوألا طرا

 امنإو «ءيشب مهيلإ ب رقتي نأ الو ءمُهْعيِمست الو «سانلا ةاءارُم ةبوتلا ىلع

 نمو «لمع لك يف ًطرش صالخإلاو ءةقيقح هللا ىلإ عوجرلا ةبوتلاب دصقي
 : ىلاعت لاق امك «- لجو رع - هللا ىلإ ةبوتلا :ةحلاصلا لامعألا ةلمج

 ١"[. :رونلا] ( رخل ولعل ومؤمْلا ہبآا گیج هلأ لإ اويوُبَو »
 نأ ينعي «بنذلا نم هنم حقو ام ىلع ٌناسنإلا مدني نأ : يناثلا طرشلا

 نوكي نأ اَمأ ةةيلع هدير تح طخ تكترا هنأ فرعيو اول

 نم دبال لب «ٍةبوتب تسيل هذهف ؛ءاوس دح ىلع هّدنع همدعو أطخلا باكترا
 . بنذلا اذه هنم عقي مل هنأ ىنمتي اًمدن هبلقب مدني نأ

 ىلع رارصإلا عم ةبوت الف «بنذلا نع علقُي نأ :ثلاثلا طرشلا

 لآ] € ومعي مهو اوُلَمَف ام لع اور ملو ## : ىلاعت لاق امك «بونذلا

 بذاك هنإف «هيلع ٌِتِصُم وهو بنذلا نم ٌبئات هنإ َلوقي نأ اّمأ «[15 :نارمع

 هنكلو «ةبيغلا نم هللا ىلإ بوتأ :لاق ول ًالثمف « لجو ٌزع- هللاب ئزهتسم
 58 وتأ :لاق ولو «هتبوت يف بذاك هنإف ؛هللا دابع باتغا اًسلجم ّسلج امّلك
 يف”بذاك وهف ءابرلاب يرتشيو ابرلاب عيب ي ؛ هيلع صم هّنكلو ابرلا نم هللا ىلإ

 ىلع صم هنكلو ‹يناغألا عامتسا نم هللا ىلإ بوتأ :لاق ولو «هتبوت

 ا45 لوسرلا ةيصعم نم هللا ىلإ بوتأ : لاق ولو «هتبوت يف بذاك وهف «كلذ

 هنإف ؛اهقلَح نم هللا ىلإ بوتأ لوقي وهو ءاهقلحي ناكو «ةيحللا ِءافْعِإ يف
 ةاوعد ناف اهيلع اًرصم ناسنإلا ناك اذإ يصاعملا عيمج اذكهو «بذاك
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 . هتبوت لبقت الو بذك ةبوتلا

 اذإ اهلهأ ىلإ ملاظملا دري نأ : هنع عالقإلاو بنذلا نع ىَلَخَّشلا نمو

 رن ديا اس يوجب وبلا

 ترمي نأ اعر اف إف رو ىلإ ولف تاه دف ناك ناف وا نم

 هيلع روثعلا ٌنكمي ال ٍناكم ىلإ لجرلا بهذ وأ «لجرلا يسن وأ «ةئرولا

 لاحلا هذه يفف «وه نيأ يردي الو «هدلب ىلإ عجريف ءاّيبنجأ نوكي نأ لثم
 . هّبلطي يذلا لاملا بحاصل اهيونَي ةقدص هيلع ام جرخي

 دق ّلجرلا اذه َّنأ َّمِلَع دق باتخُملا ناكو «ةبيغ يف بنذلا ناك اذإو

 اذإ باتغملل يغبنيو «هنم َلَّحتيو باتغملا ىلإ بهذي نأ بالف «هباتغا
 كوخأ كيلإ ءاج اذإف «هنع حماسي نأو «لبقي نأ هيلإ ٌرذتعي ةوخأ هَءاج

 + َتيِنسَحمْلا بحي هَل هللا َّنِإ # حَمْصاو هنع ٌفعاف «بنذلاب اًرقُم ارذتعم

 ؛ لاملا نم ءيشب الإ هتبيغ نع حماتي نأ لقي ملاذإ «نكلو 117 ةدئاملا]
 . َكَلَلَحُيو عتّيقي ىتح لاملا نم ِهِطْعَأف

 - نإف ًالثم هتبرض ىتح ٍلحأ َنيِبو كَ ةَباَسُم ةيصعملا ِتّناك اذإ كلذك
 «كّمامأ انأ اه :لوقتو «هنم َحمستستو هيلإ بهذت نأ كلذ نم ةبوتلا

 نع عالقإلا نم نأ مهملا .«كنع حضي رک اوك ينبرضا

 ا ی ا ا یا سما

 علقأو بات ناف «لّبقتسملا يف دوعي الأ ىلع مزّعَي نأ : عبارلا طرشلا
 ال كلذ َّنِإف «هبنذ ىلإ داع ةصرفلا ِتّناح اذإ هنأ هبلق ىف نكل «بنذلا نع
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 ةسفن َّنأ َرّدق مث مزع اذإف «مزعي نأ دب الف «بعال ٌةبوت هذهف «هنم ٌلبقي

 ءةقباسلا ةبوتلا ضقني ال كلذ نإف «ةيصعملا َلعفو «كلذ دعب هل ثلوس

 .ةيناثةَم بنذلا نم ةديدج ةبوت ىلإ جاتحي ْنكل
 تاف نإف «هيف ٌلبقت يذلا ٍتقولا يف ةبوتلا ّنوكت نأ : سماخلا طرشلا

 داف د تلا نانيتإلا هح 6إ ناوألا توخو هالا عفنت ْمل ناوألا
 ِتَسِيَلَو # :ىلاعت هللا لوقل .هعفنت مل بات ولو ًةبوت الف ُثوملا هرضح

 نِ لاق ثوم ُمهَدَحأ ركح رطح اإ یس تاسلا َنْوُلَمْعَي تیل وَلا
 لا ن ا

 8 : سنوي] € َنِمِلَسُمْلأ نِ أنأو لیس اوب ےہ ٌتنماء ئ ر لإ آل مَن تنماء

 نم تنو لبق َتَنَصَع َدَقَو # ّنآلا سو ا
A72 

 نانا الغا الو اوا فاف ر لا

 ةتغب تام ٍناسنإ نم مك «ثوملا ُهْوَجْفَي ىتم يردي ال هنأل ؛ ةبوتلاب َردابي
 . ناوألا تومي نأ َلِبَق هللا ىلإ ْتْيَلَف «ةأجف

 ءاهبرغم نم ٌسمشلا تعلط اذإ : ةبوتلا ناوأ هب توفي يذلا يناثلا امأ

 تحت ثدجس ثباغ اذإ ّممشلا نأ بخ مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا نإف

 فا ايلا و ااو او ةد خلا شرع

 ا هللا نذإب عجرتف ٬ِتئج ثيح نم يعجرا : ليق الإو «اهريس

 )١( ءرمقلاو سمشلا ةفص باب ءقلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)5١99(,
 «ناميإلا هيف لبقي ال يذلا نمزلا نايب باب «ناميإلا باتك «ملسمو رقم)١159(.
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 نوبوتي «سانلا عيمج ُنمؤي ذئنيحف «برغملا نم سانلا ىلع علطتف
 لإ ٌنورظني له # : ىلاعت هللا لاق مهُعفني ال كلذ ّنكلو «هللا ىلإ نوعجريو

 ةمايقلا موي ينعي € كبر أي وأ 7 «توملا دنع ينعي 4 َةَكِيِكَمْلا مهينا نأ

 ءاهبرغم نم سمشلا عولط ينعي كير تيا ضب فأر » «باسحلل

 ف َتَبَسك وأ لبق نم تتَماء نت ر اهم اسف عفن ال کیر ایات ضعب قاب موی
 ١4[. : ماعنألا] ريح انی

 ردابت نأ يخأ اي كيلعف ءاهب الإ ٌلبقت ال «ةبوتلل طورش ةسمخ هذه
 لّصحي الأ لبق «لاهمإلا نَّمَز يف تمد ام «هيلإ عوجرلاو «هللا ىلإ ةبوتلاب
 ‹كيلع بوتي هللا نإف ؛ اًحوصن ًةبوت هللا ىلإ تبت اذإ كنأ ملعاو «كلذ كل

 هاهن ثيح «مدآ كيبأ ىلإ ظنا «كتلزنم نم ىلعأ ٍةلزنم ىلإ كعفري امبرو
 هللا: لاف هل نايا وسوي ةر صحت 4 ةرديلا م لكلا رفا

aS CN TOTS۱١١ :هط] 4مئَدَهَو ويل رائف مير هئبجأ مث اجا یوغف مير مداء یصعو 9 لاف ا  

 نأ لبق نم ىلعأ ٍةلزنم يف راصو « هللا هابتجاو . ءابتجالا لان بات امل 7

 ءهيلإ ةبانإو «هللا نم ًءايحو ٌالَّجَح هل ثثدحأ ةيصعملا َّنأل ءهّبر ّيصعي

 اقوم الاس ىلغأ اع تا اار
 هتلحار ىلع ناك لَجَر نم نمؤملا هدبع ةبوتب اًحَرف ٌدشأ هللا َّنأ ملعاو

 اهّبلطو «ةقانلا عاضأف ءاهيف َّدحَأ ال «ةالف ضرأ يف هُيارشو هّماعط اهيلعو

 اًقلعتم هتقان ماطخب اذإف «توملا ُرظتني ةرجش تحت مانف ءاهذجي لف

 اا ا هن س لاقو ايما ااف ءاوبدلا اعف رجلا



 ةدهاجملا باب
iD 

 َتنأ مهللا :لوقي نأ دارأ «'«حّرَقلا ٍةّدش نم ًاطْخَأ ءَكّير انأو «يدبع َتنأ

 هحرف ّدتشا اذإ َناسنإلا َّنأل «حرفلا ةَّدش نم أطخأ نكلو «كُدبع انأو «ْنّبر

 هدبع ةبوتب هللاف «لوقي ام يردي ال هبضغ ٌدتشا اذإ هنأ امك «لوقي ام يردي ال

 «مكيلعو انيلع بوتي نأ هللا ٌلأسن . هتقانب اذه حرف نم اًحرف دشا نمؤملا

 ۰ .هيلإ ةبانإلا انقزريو
 ع

 م

 ْنلو ءينوځفنتف يعفن اوغلبَت ْنل ْمكنإ «يدابع اي» :هركذ لج هلوقو

 .دابعلا نع ٌننغ  ىلاعتو كو ابت - هنأ ينعي .«ينوُرضَتف يرض اوغلبت
 ال

 هباتك يف لاق لجو رع هنإف «مهتيصعم هرِضَت الو مهتعاطب عفتني

 نإ نإ 6 ومحب نأ در امو قذر نم مهن درا ام € ي دود بعیل الل ضل او نيا تفلح

 AT هر ص
 عفتني ال - لجو رع هللاف ء[05-08 : تايراذلا] *ٌُنيِتَمْل ةوقلا وذ قار لا وهدم ص

 قلخ امنإو «- العو لج  قلّخلا نع ٌنينغ هنأل ٍدحأب ٌرَرضتي الو «دحأب

 نيعئاطلا دعو هنإ مث «هتدابعل مُهَقلخ ىلاعتو كرابت_اهّدارأ ةمكحل َقَلَخْلا

 ءرانلاو ةنجلا قلخ هنأل ؛هنم ةمكح «باقعلاب َنيصاعلا َدَعوتو «باوثلاب

 المت نأ َدبال ٌةنجلاو «ألمُت نأ ٌدبال ٌرانلاف .اهؤلم يلع امكنم ّلُكل :لاقو

 رج انا اردک بیا لوا او علاق انك

 ةعاط هعفنت نل ىلاعت هللاف ْنْذِإ :.[115 :دوم] © نيم ساّئلأو ةا

 .ناك امهم ةررض ٌّدخأ لبي نلو «نيصاعلا ةيصعم هرضت نلو ؛ ةيعئاطلا

 مكنجو مكَسنِإو مكرو مكا َّنأ ول» :ةلمجلا هذه دعب اميف لاق اذهلو

4 

 .(۷٤۲۷)مقر ءاهب حرفلاو ةبوتلا ىلع ضحلا يف باب «ةبوتلا باتك ءملسم هجرخأ
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 ےک ں۲ حم

 ی یوا ,ةكنم ٍدحاو ٍلِجُر بلق ىقتأ ىلع اوناك

 ام ءٍدحاو لجر بلق ىقتأ ىلع « َنيِقَّتُم اوناك مهّنجو مهّسنإو مهّرخآو ٍقلَخْلا

 . نيصاعلل الو نيعئاطلل ال < كلم كلا ءاًئيش هللا كلم يف كلذداز

 مكّرخآو مكلوأ نأ ول «يدابع اي» :- العو لج - لوقي اًضيأ كلذك

 يكلم نم كلذ صقن ام مكنم ٍدحاو ٍلجر بلق ٍرّجفأ ىلع اوناك مكّنجو مكّسنإو

 اوناك ول «مهرخاو مهلوأو «سنإو نج نم مهلك دابعلا ناك ول .«ائیش
 ا او
 EES 1و مک یخ هلآ كري اوك نإ » بايع

 ةيصعمب هكلم ٌصقني ال  العو لج  هللاف ۷ :رمزلا] 4 كَل هَر َ

 . لاح ّلك ىلع هللا كلم وه «َنيعئاطلا ةعاطب ديزي الو تاصعلا

 لامكو «-ىلاعتو هناحبس هللا ىنغ ىلع ليلد ثالثلا لّمَجلا هذه يفف

 . دحأ لك نع ٌئينغ هنأل ؛ دحأب عفتني الو ٍدحأب رضتي ال هنأو «هناطلس

 اوماق مُكّنِجو مكّسنإو «مكَرخآو مكلوأ َّنأ ول ءيدابع اي» :ىلاعت لاق مث
 امم كلذ ّصقُن ام ؛ُهَتَلاسم ناسنإ ّلك ٌتيطعأف ءينوُلاَسف ءدحاو ٍديعص يف

 ةَعس ىلع ّلدت ةلمجلا هذه «رحّبلا َلخدُأ اذإ ٌطَيْخملا ٌصقْنَي امك الإ يدنع

  َنيِلَّوألا نأ ول - ىلاعتو كرابت  ٌهانغ لامك ىلعو «- لجو رع هللا كلم
 ام هللا اولأسف ءٍدحاو ٍديعص يف مهّلك اوماق ٌّنجلاو َّسنإلاو «َنيرخآلاو
 .ٌلأس ام ٍناسنإ ّلك هللا ىطعأف «تمظع نإو ةلأسم ّيأ نم «مهسوفن هغلبت

 َّنأل ؟اًئيش هللا كلم نم ُّصقني ال كلذ نإف «لأس ام لئاس لك هللا ىطعأ لب
 ل E تار ىلا ع ير «داوج هللا
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 ا يف ديلا سمغا .«ّرحَيلا لخدأ اذإ ٌطبخملا ُصقْنَي امك الإ»

 دف طيقيملا دار الاب ا ا
 «ىنغلا عساو - لجو رع  هنأل كلذو «هيلإ ّبسني نأ نكمُي اًئيش رحبلا
 . ىلاعتو هناحبس- میرک «دجام «داوج

 امنإ» ىنعمو «ءاهاّيإ ْمُكيْفَوُأ مت كَل اهيصحأ مكئامعأ ّيه امّنإ «يدابع اي»
 اذإ مث «هلامعأ هللا يِصخُي ءهِلَمَعِب َناسنإلا َّنأ هّلك ُنأشلا يأ ««مكئامعا يه

 نَمَو ا مري اريح ْوَرد لامن ْلَمَعَي نمف # .اهاَيإ ُهاَفَو ةمايقلا موي ناك
 ور ا

ERSهنا َِمْحَيْلف اًريخ َدَجَو ْنَمف» ۷ : ةلزلزلا] # هرم ارش و قرذل  

 عنم يذلا وهو ءأطخأ يذلا وه هنأل ؛ُةَسفَن لإ مول الف كلذ َردغ ّدِحو نَمو

 هيلع رم يذلا وه ىلاعت هللا نال ؛ هللا دمحيلف اًريخ َدجو اذإ اَمأ ءًريخلا هسفن

 اج نم # رفاولا ءازجلاب اًيناث هيلع ّنم مث .لمعلاب ًالوأ هيلع َّنَم ءاّرخآو ًالوأ

 1٠١[. :ماعنألا] اهلك الإ جرح الم َةَحَنيسلأب اج م اا ع ملف ةسلاپ

 دئاوفلا طابنتساو حرشلاب ء ا ل زانت ءميظع ٌثيدح ثيدحلا اذهف

 ۰ هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش : لوم هل درفأ ْنّمِمو نم ماكحألاو

 اذه َربدتي نأ ناسنإلا ىلعف < 00 باتك يف ثيدحلا اذه حرش هنإف

 ىزجُي ناسنإلا نأ يهو «هنم ةريخألا ةلمجلا امّيِس الو كَلمأتيو ثيدحلا

 اذهل فلؤملا عضو جو رجا دعو ءرضفا د نِإَو «ٌريخف اًريخ نإ ؛ هلمعب

 لمعي ْنأو هّسفن دهاجي نأ هل يغبني ناسنإلا َّنأ «ةدهاجملا باب يف ثيدحلا

 . قفوملا هللاو . ارج مظعأو اًريخ هللا دنع ام ّدجي ىتح َريخلا
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 رمغلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب -۲

 : رطاف] رکا مکار رک کت نم هيف رڪ دَ ام مرجع لوا :ىلاعت هللا لاق

 ُهَديَؤُيَو ؟ةَنَس َنيَس ْمُكْرّمَعُت ْمَل وأ :ُهاَنْعَم :َنوُقَقَحُملاَو سابع ُنِبا لاق ۷
 .ةنس ةَرشع ينامث :ةانعم :ليقو .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ُهُركْذَنس يذلا ُثيدحلا

 سابع ٍنبا نع ّلقثو ءٌقوُرْسَمَو ُيبلكلاو ُنسَحلا ُةلاق .ةئَس َنيعبرأ :ليقو

 .ةدابعلل ّعَرْفَت ةنّس َنيِعَبْرَأ ْمُهُدَحَأ ٌعلَي اذإ اوناك ةنيدملا ّلُهَأ َّنَأ :اولقنو .اًضيأ

 .غوّلُبلا وه :ليقو

 .ةلك ُيبنلا وه :زوهمجلاو سابع ُنبا لاق رَ مكءاجو :ىلاعت هلوقو
 .ملعأ هللاو .امهريغو ةّنْيَيُع ُنِباو ءةَمركع هلاق .ُبْيشلا :ليقو

 حرشلا
 ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 َنِإ» : ةا ٌئيبنلا لاق امك ا ا نأ .pe (رمعلا رخاوأ يف

 56 عاد الا اهتيبو ةنيب ىَقْبَي ام ىتح َهَنَجلا لهأ ٍلَمَعِب ٌلَمْعيل لُجرلا

 لاب لیا دا َنِإو ءاهلُخذيَق رلا لهأ ٍلَمَعب ٌلَمعيف «ُباتكلا هيلع

 لمعيف ُباتكلا ِهيلَع يشي ٌعارِذَألإ اهتيبو ةنيب نوكي ام ىَتَح «رانلا لهآ

 لعجا هللا : روثأملا ء ءاعذلا نم ناك اذهلو «'«اهلخذيق حلا ۳ لكتب

 ةالصلا هيلع  يبنلا نع حصو ةمتاوخ يلمع َريخو «ٌةرخآ يِرْمع َريَخ

 قلخلا ةيفيك باب ءردقلا باتك ءملسمو «(5094)هقر ءردقلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5117)مقر ءهمأ نطب ىف ىمدآلا



 CCD رمعلا رخاوأ ىف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب

 .'''مةّنَجلا َلَخَد هللا الإ هلإ ال اينُّدلا نم همالك َرِخآ ناك نّم» نأ :- مالسلاو

 لامعألا نم َرثكي ْنأ ؛رمُعلا هب لاط املك ناسنإلل يغبني يذلاف
 نال ؛ةحلاصلا لامعألا نم رِثكُي نأ اًضيأ باشلل يغبني هنأ امك «ةحلاصلا

 نکل «هتوم ٌرخؤي دقو «هبابش يف تومي دق ءَتوُمَي ىتم يردي ال ناسنإلا
 ىهنأ هنأل ؛ةباشلا نم توملا ىلإ ٌبرقأ وهف نسلا هب دقت نم نأ كش ال
 ظ لا

 نم هيف رڪ دَ ام مريع لوا » : ىلاعت هللا لوق ُفلؤملا قاس هٿ

 ركذت نم هيف ُرَكذتي اًرمع مُكرُمَحُت مل وأ : يأ ؛ةقوصوم ٌةركن : (ام) € َركَد
 نوُتس وه :َليقف «هيف َنورّسفملا فلتخا ُرمعلا اذهو ءكيذنلا مكءاجو
 O ةولثلا !ليقوف نس ةوعير أ لزقاون و ةد رداع ناش قو ذك

 ٌفلتخي اذهو ءُركْذتي نم هيف ُدَّكْذتي ٌةصرف هيف مهل اًرمع اورّمع ءٌةّماع

 ءةنس رشع ةينامث نم ّلقأ يف ُرَكذتي ٌناسنإلا ٌُنوكي دقف «ٍلاوحألا ٍفالتخاب
 نوكي امو «ِتايآآلاو رذُلا نم هيتأي ام بْسَح «كلذ دعب الإ ٌركذتي ال دقو

 . ةحلاصلا ريغ وأ َةَحِلاَّضلا ةئيبلا نم هلوَح

 4 رک م دف رڪ دَ ا همن روا :اځیبوت مهل ُلاقي هنأ مهمل
 . ركَذتلاب ىلْوَأ ناك ُرُمُعلا ناسنإلاب َلاط امَّلُك هنأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 7/ . هي م ول

 :ريذّنلاب َدارُملا َّنأ حيحصلاف 4 ٌريِذَّلأ مكءاجو » :ىلاعت هلوق اأو

 يف مكاحلاو 5((5١١2)مقر ‹ نيقلتلا يف باب «زئانجلا تانك .دوادوبأ هج رخأ 6

 ..يهدلا هقفاوو «هححصو 061(2١/١2ةكردتسمل 1



 ص س نيحلاصلا ضاير حرش
 نم نيذلا ّلسرلا لمشيو واي هللا لوسر ُلَمْشَي ن مبا وهو يلا
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع- هدا ولك «هلبق

 ةعاط نم راثكإلا ىلع هرمع رخآ يف ّصرحي نأ ناسنإلا ىلع ٌبجاولاف
 امك «ديمحبلاو نانعمنالا نه ركب ناو ةهيلعدللا تحوأ امامت الو هلا

 سالا تارو حلاو هنأ رض ءآجاذإ» : دك هّيبنل ىلاعت هللا لاق

 ناك مَنِ E كير وقح م O يأ اجاوفأ هلآ نيد ىف تولد

 ٌئبنلا ىلع ثلزن ةروّس ُرخآ اهنإ لاقي رسل هذه كابا رملا] ابا

 . ''"ةبيجع ٌةّصق اهيفو اي

 ريخ لعجي ْنأو «ةبقاعلاو ةمتاخلا مكلو انل ّنسحُي نأ هللا لاس

 . اهمتاوخ انلامعأ َريخو ءاهرخاوأ انرامعأ

 نع  هنع هللا يضر - ةريرُه يبأ ْنع :َلَّوألاف ثيداحألا امأو - 7

 هاور «ةنّس َنيَّنِس َّعَلَب ىَّنح َهَلَجَأ َرْخَآ ْيِرْما ىلإ هللا َرَذْعَأ» نيو

 "”يراخبلا

 َرَذْعَأ :لاقي .َةَّدُّملا هذه ُهَلَهْمَأ ْنِإ اًرْدع هل َكُرْنَي مل :هانعم :ءاملعلا لاق

 .ِرْذُعلا يف ةّياغلا ْعَلَي اذإ :لُجّولا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه نم ىناثلا ثيدحلا ىف ىتأت (۱)
 مقر ءهيلإ هللا رذعأ دقف ةنس نيتس غلب نم باب ‹قاقرلا باتك ‹«يراخبلا هج رخآ )۲(

(24(. 



 ® رمعلا رخاوأ ىف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب
 ا ڪڪ وو ا ا س E مح ا

 حرشلا
 e ابا ياللا بيساو

 َنيَتِس غلب ىّنح ُهَلَجَأ رُخا ْيِرما ىلإ ىلاعت هللا َرَّدعَأ» : لاق كي يبنلا َّنأ - هنع

 كس ننس غلب تس تاسلا لجو رع هللا نأ ىنعملاو .«ٌةّنَس

 ؛ اهيلإ ناسنإلا هللا ىقبي سا دكا هنغ ىفتو ةَجَحلا هيلع َماقأ

 I LS «فرعي ام هللا تایآ نم فرع

 REE لجو غ هلا یقال اذ دم طق ىلإ يدوي اذه نأ كش

 ءةنس َنيرشع ىلإ وأ ةنَس ةرشع سمخ ىلإ هرمع يف رصف ًالثم هنأ ولف
 هاقبأ اذإ هنكلو «تايآلا رّبدتي ملو ْلّهمتي مل هنأ يف ٌذع هل ٌنوكي ْدَق ناكل

 موقت ةجحلا َّنأ عم ُةَّجْحلا هيلع ثماق دق «هلرذعال هنإف «ةئس َنيتس ىلإ

 «لهجلاب ُرْذعُي الو فيلكتلا يف ٌلخدي هنإف « غلبي نأ نيح نم ناسنإلا ىلع

 اذإ :الثم «هيلإ جاتحي ام هللا ةعيرش نم ملعتي نأ ء ءرملا ىلع تجاولا نإف

 فرعي نأ دال َيْلَصُي نأ دارأ اذإ «اّضوتي فيك فرعي نأ بال اّضوتي نأ دارأ

 امو «باصللا رادقم ام فرعي نأ دبال لام هدنع راص اذإ «يلصي فيك

 فيك فرعي نأ ٌدبال «ًموصي نأ دارأ اذإ «كلذ هبشأ امو «بجاولا ٌرادقم

 فرعي نأ بجي ّرمتعي وأ حي نأ دارأ اذإو «ُتارَطَمُملا يه امو وصي

 2 نم واع زج ارا دار عامر یکی فو ليو في
 ءابُرلا ماسقأو ءابّرلا فرعي نأ بال «ًالثم بهذلاب نودتشيو َنوعيبي نيذلا

 اذإ ءاذكهو «ةضفلاب بهذلا عيب وأ «بهذلاب بهذلا عيب يف ٌبجاولا امو
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 00 ج ج صج ج ج ج ج ا وس  يجسصمسم

 ام ٌفرعي ْن ا وسل رافعا دع اوال

 مل نوكأ كمي قذلا خلا وف

 ةّماتلا ةَبححلا هيلع ثماق دقف هنس هريس َنيتسلا غلب اذإ ناسنإلا نأ مهملاو

 GANS ردع هل سيلو
 عويبلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا يف ؛هيلإ جاتحي ام ةعيرشلا

 . هيلإ جاتحي ام َبسح < اهريغو فاقوألاو

 ىلع ةَّجُحلا هل ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 مهيلإ َلسرأو ءاّماهفأ مهاطعأو ءًالوُقُع مُهاطع هللا َّنأ كلذو «هدابع

 ّيبنلا ةلاسر يهو «ةمايقلا موي ىلإ ٌدلاخ وه ام ِتالاسرلا نم َلعَجو السر
 هموق ىلإ ُثعِبُي ّنبن ّلك لإ ثيح «ةدودحم ةقباسلا ٍتالاسرلا داف كي

 اذإ «هلبق ام خسنب يتأي ٍلوسر ّلك نإ ثيح ؛ نمزلا يف ةدودحمو ؛ةّصاخ

 ةر ر ا اهنلإ نسوا ىلا مالا فاك

 ا وع ل اًدمحم اهيلإ هللا لسرأ ذقف ةمألا هذه اما

 تومت ءايبنألا تايآ ّنإف « «ميظعلا نآرقلا اذه ةيقابلا ةميظعلا هتيآ لعجو

 نآرقلا اذه هنآ نإف ل4 دمحم امأ «یرکذ الإ مهتوم دعب ىقبت الو ۰ مهتومب

 اأ لول اولا # : ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ؛ ري

 ١ 5 : 11 ل كرف ر اا او مآ دعو كابلات لف وَ ني تدي

00 : 

١ 

9 
1 : 

 رص ري ےس تح چ س

 فاك باتكلاف 5١ 5١[ ٠ :توبكنعلا] € هلع لني بتكحلا َكيَلع اسل نأ

 او راع عفتناو «ةيناعم فرعو «ُهلّقعتو «ُهَرَبدت نمل ةيآ لك نع

 . تايآلا نم ءىش لک نع ىنغي هنإف ‹ هصصقب



 رمعلا رخاوأ ىف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب
 م 0 110 تت جلا

 رتل رخال اهلا هنييكملا تانذا SS 3 دي ىلا يك

 رثكأ نكت لاا لمعلا نمت هتك" هيفا امي ظعتتو و1013 و ىلع
 نوكي نأ بجي يذلا نكلو «طقف رجألاو كدبتلل باتكلا َنوُلْثيَنيملسملا

 اذه :4ُكَرَبُم كَ ُهَلَرَأ بك » هيف امب ظعّتنو هربدتنل نآرقلا أرقن نأ وه
 . 4 بألا أوو َرُكَدَتِلَو » :ةرمكلا يه هذه ( هِيَ اول # دجألا

 . قفوملا هللاو «[۲۹ :ص]

 هللا يضر  رمع ناك :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع :ىناثلا ١١

 اذه ُلُخْدَي مِل :لاقف ءِهِسْفَن يف َدَحَو ْمُهَضْعَب ّنأَكف ِرْدَب خاَيْشَأ َعَم يِنَنِخْدُي  هنع
 ى 14 ٠ چ 5 oo م ر نإ ّس م ھم چ 50 o 2 0م ےس

 موي تاذ يناعدف !متملع ثئح نم هنإ :ْرَمع لاقف !؟هلثم ءانبأ انلَو انَعَم
 بسب ب هبا e ر «

 م ريق ر

 لوق يف نولوقت ام :لاق ْهُهَيِرُيِل الإ ٍذِيَموَي يناعتد ُهْنَأ ْتْئْأَر امف ُمُهَعَم ينَلْخْداف

 ُدَمْحُن انما :ْمُهُضَعَي لاقف ؟[١ :رصنلا] 4«ْحّتَمْلَاَو هلآ رصن ءا اًدإ :یلاعت هللا
 ص 58 2. هع م و ھه ا ا 5 ا ےک 5-5 عا م 5 26 ص 7
 7 we » .٠ ب چ w 0 و چ * هم چ« 5

 :ىل لاقف .اذدش لقي ملف مهضعي تكسو .انيلع حتفو انّرصن اذإ هزفغتسنو هللا
 2 هيه و w م 0 ص

 85 ھ

 هللا لوُسَر لَجأ َوُه :ثلق ؟لوقت امف :لاق .ال :تلقف ؟ساَّبَع َنْبا اي ُلْوَقَت َكِلْذكأ

 حَبَس» َكِلَجَأ ةَمالع َكِلْذَو 4 ْحَّنَمْلاَو هلأ رصن ءا اًدإ » :لاق ُهَل ُهَمَلْعَأ كي
 س

 ع
Ar F7 op 

 :- هنع هللا يضر - رمُع لاقف «[۳ :رصنلا] ياباون ناك مَ هرفعساو كير دم

 .'يراخبلا هاور .ٌُلوُقَت ام آلإ اهنم ٌمَلْعَأ ام

 هج ںی رس“ ےک

 ¥. . هرفعتسأاو كير دم حبس : هلوق باب ةنيفتقتلا باتك «يراخبلا هجرخأ 600

 ٤۹۷۰(. )مقر
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 حرشلا

 یر - سابع نب هللا دبع نع ُهلقن اميف - ىلاعت هللا همحر فلؤملا َركذ

 ؛ِرْدَب خايشأ يف هلخذي ناك هنع هللا يضر_باطخلا َنب ٌرمع َّنأ_امهنع هللا

 يأرلا ئوذ َسانلا ُرِواَشُم ُهَّنَأ - هنع هللا يضر  هيدهو رمع ةريس نم ناكو

 راز 4 ألا يف مهروس ل و وباب لكي اين

 ّنوكي ىّبح یروشلل سلجم َنيوكت ْثسيل يع ُهيَعْوَّشلا ىروشلاو ٠۹ : نارمع

 هيلع لكشأ اذإ رمألا لو نأ ةيعرشلا ىروشلا ّنكلو «مكحلا يف اكراشم اشم

 نأ لجأ نم ةنامألاو يأرلا يوذ نم هل سانلا نيج ولا نيرا

 نمو  هنع هللا يضر - ردع یا یک و زرقا ين وو
 مهّريشتسيل مهعمجي «َسانلا ٌرواشي هنأ ديمحلا هيعسو «ةروكشملا هنس

 خايشأ عم لخدي ناكو «كلذ ريغو .ةّيسايسلا رومألاو ةّيعرشلا رومألا يف

 رکو «سابع نب هللا دبع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا رابك عم ْيأ ءِرْذَب

 َنب هللادبع لخدي فيك :مهسفنأ يف اودجوف «ءالؤهل ةبسشلاب ّنّسلا ٌريغص

 . ْمُهلَخَدُي الو لكم ءانبأ ْمُهَلو موقلا خايشأ عم- امهنع هللا يضر سابع

 يضر سابع نب هللا دبع ةناكم مهيري ْنَأ  هنع هللا يضر  رمع دارأف

 هذه مهيلع ّضرعف «ٌةاعدو مهعمجف «ةَلطفلاو ءاكذلاو ملعلا نم امهنع هلل

 ف توخ ذب سالا تِنَرَو () حملا E O 8: نوجا

 3 و ناك مح TT كير دم يسد 4 اوفا هللا نيد

 ٌمسقو «تكس ٌمسق ؟اهيف َنولوقت ام اهنع مهلأس امل ٍنيمسق ىلإ اوُمسقناف
 هدمحن ْنأو ءانيونذل رفغتسن نأ حتفلاو ْرْصَنلا انءاج اذإ انرمأ هللا َّن : لاق



 هذه ىّرغم ام فرعي نأ دارأ  هنع هللا يضر  رمع نكلو «هدمحب َحّبسنو

 . تاملكلاو ظافلألا ثيح نم يير اهانغَم فرعي نأ ذري ملو «ةروُسلا

 ؟ةروشلا هذه يف لوقت : ام :لاق -امهنع هللا يضر - سابع َنبا أسف

 ادل : ةيآ هلل ءاطعأ «هلجأ برف ةمالع ينعي ءال هللا لوسر لجأ وه : لاق

 ؛ َكِلَجَأ ةمالع كلذ ناف ‹ةكم حتف ينعي 4 حفلا ء هللا ريح

 الإ هين هلغأ ام :لاتن هك اك a دَمَحي حص

 . امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع لضف كلذب َرهظو «تملعام

 تايآلا ىّرغمل َنطفي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو

 ُرْمْأ اذه ؛تابيكرّتلاو تاملكلا نم مهي يذلا َرهاظلا ىنعَملا َّنِإف «ةميركلا

 ىمْخَي دق يذلا وه ىلاعت هللا ةدارأ يذلا ٍتايآلا ىزْعَم نحل :ٌداهَس نوکی دق

 . ءاشي نَّم ىلاعت هللا هيتْؤُي مهف ىلإ جاتحيو «سانلا نم ريثك ىلع

 اًبوحصَم هللا حس يأ كير دمع حيف # :- ىلاعتو كرابت  هلوقو

 اًبوحصم َحيِبسَّسلا ناك اذإ هنأل كلذو ا انه ءابلاف «دمحلاب

 «بويعلا ِءافتناب الإ ٌقَّمحتي ال َلامكلا َّنأل ؛لامكلا ٌقَّقمحتي هب هنإف دمحلاب

 نأل 4 حّيَش» ل يي بيم

 نيف وخاف كال اهكلا تو «بيعو صقن ّلك نع هيزنتلا ٌةانعم حيبستلا

 سيلو «ةلماكلا ِتافصلاب دومحملا ٌفصو وه َدْمَحلا َّنأل 4دم 3 : هلوق

 ءانثلا وه ٌدمحلا : اولاق ذإ «ءاملعلا نم ريثك دنع ٌروهشم وه امك ءاّنَّثلا وه

 «كلذ هش هبشأ امو ّيرايتخالا ليمَّجلاب : لوقي مهضعبو «ليمجلاب هللا ىلع

 نأ هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح «ٌّئيِسْدُّقلا ثيدحلا كلذ ىلع ُنيلدلاو
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 ااا رک

 ينعي < ؛ ِنْيَفْطن يِدبع نيبو يب ءالَّصلا ُتْمسَق : لاق هللا ّنإ» : تا

 . يرلبع يندم : لاق ,«تيملتعلا | بر هي دمحلا# : لاق اذإف ةحتافلا

 نيب قفّرفف . “يري ىلع ت ثا :لاق € محيا نرل » : لاق اذإو
 . ءاشلاوَدمَحْلا

 نيب عمج دقف «دمحلاو حيبستلا نيب , عمج اذإ ناسنإلا نأ مهملاو

 . هنع صئاقّتلا يفنو هلل ٍلامكلا ٍتابثإ

 يه ةرفغملاو «ةرفغملا هنم ْبلطا :هانعمف dT 207 : لوق امأ

 بنذلا رتس َنيب عمجت ة ةرفغملا :ينعي ءُرْتَّسلاو بنذلا نع ٌرواجتلا

 وهو ؛رفغملا نم ةذوخأم اهنإف ءاهقاقتشا ٍلولدم نم كلذو ُدْنَع زواجتلاو

 .ةتاسو تاو وهف «ماهسلا يقيل برحلا دنع سأرلا ىلع عضوي ام
 فوضومد لجو رع هللا نأ هيفف يا ناك منل 6 : هلوق امأو

 ؛بوتي نم ةرثكل «ةغلابم ةغيص يهو # ابات # :هلوقل «ةبوتلا ةرثكب
 . هيلع هللا ةببوتيف

 ءاهل ًةقحال ةبوتو «هتبوتل ةقباس ًةبوت هدبع ىلعباوت لجو رع هللاو

 ةبوتلاف ع6 ال 4 در EEC و لاه لا لاق امك

 ولا هتم هلا يقي نأ < ةقحتالللا ةيوتلاو ٠ ةيوعلل دخلا هللا دوي. نأ ؟ةقباسنلا

 . هيلإ بات اذإ

 .(7940)مقر «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (1)



 رمعلا رخاوأ ىف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب

 اهركذ قبس ةسمخ طورش ةبوتللو
 . ةبوتلا يف لجو رع هلل صالخإلا : لوألا

 . بنذلا نم هنم لصح ام ىلع ٌمدنلا : يناثلاو

 . لاحلا يف هنع عالقإلا : ثلاثلاو

 . دوعي الأ ىلع ُمْرَعلا : عبارلاو

 . هيف لبقت يذلا ٍتقولا يف ٌةبوتلا نوكت نأ : سماخلاو
 :دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا اذه نم َرْثكُي نأ ناسنإلل يغبنيو

 ركذلا نيب عماج هنإف . '(يل رف رفع مهلا كمبو ابر مهّللا َكتاحبش)

 هذه لوزن دعب هدوجسو هعوكر يف هلوقي ب نأ رثكُي كك ٌئيبنلا ناكو «ءاعدلاو

 . قفوملا هللاو . ةروّسلا

«f 

 3 د 3

 )١( ص هجيرخت مدقت )45(.
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 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 ۲٠١[. :ةرقبلا] يلع يي هلأ ق ريح ْنِم اوُلَعَفَت امو # : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ء۷ : ةرقبلا] هلأ همسي ٍرْيَح نم أول عفت امو » : ىلاعت لاقو

 : ىلاعت لاقو «[۷ :ةلزلزلا] € ْمَرَي اريح ورد ٌلاَسَقْتِم ٌلَمَعَي نَمَه # : ىلاعت

 . ةريثك بابلا يف تايآلاو 11 : ةيئاجلا] #ء4سيّفنِلف اللص لمع نم

 ٠٠ حرش
 .(ريخلا قرط ةرثك نايب :باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

aSدعنا  Ele 

 ٌةثالث قرّطلا هذه لوصأو ءديثكلا باوثلاو روجألاو ٌلئاضفلا مهل عتونتت
 لوصأ هذه ءاذهو اذه نم بكرم امإو «ٌئيلام ذب امإو «ٌئيندب ٌدهج امإ

 «مايصلاو «ةالصلا ٌلثم ؛ندبلا ٌلامعأ وهف ٌيندبلا ُدْهَجلا اّمأ . ريحلا قرط

 ِتاقَّدَّصلاو «ِتاوكّرلا لثمف ئلاملا لذبلا امأو «كلذ هبشأ امو «داهجلاو

 هلل ليبس يف داهجلا ٌلثمف ُبّكَرُملا امأو «كلذ هبشأ امو «تاقّقنلاو
 لوصألا هذه عاونأ گلو ولا نوک لاجلاو نوکر کک

 ناك ول لرل ل د تاعالا وا عونتت نأ لجأ نم ءاّدج ةريثك

 :ءالتبالا لصح املو ءاوكقسو كلذ نم سانلا لمل ادخاو اًقيرط ديخلا

 . ءالتبالا يف ّدشأو «سانلاب َقَقرَأ كلذ ناك عتونت اذإ ْنكلو
 ثا سورس

 ا ء[۸٤۱ :ةرقبلا]# ِتَرريَحْلأ اوقيتساف # : بابلا اذه يف ىلاعت هللا لاق



 0 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 دس( 5 4 ا حجل

 لدنادهو ء[45 : ءايبنألا] # ٍِتْررِيَحْلا ف توغر اوناك هت 9 : ىلاعت

 . ةريثك قرط لب ءاّدحاو اًريخ تسيل ِتارْيَخلا نأ ىلع

 : ىلاعت هللا لاق «ٌقرط هل َريخلا َّنأ ىلإ ُريشت ٍتايآ فلؤملا ركذ مث

 هَل ن ريح نم أوُلَعْفَت امو ## ۷ : ةرقبلا] ذأ مل ريح نمأولع امو #

 NRL ء[١٠۲ :ةرقبلا] يلع يب

 وأ ءاّدحاو اًَمْنص تسيل تاريخلا نأ ىلع لدت «ةريثك اذه يف ثايآلاو ۷

 ا اعا

 ريثك هدجتف ee ُهَدِجَت نم سانلا نم نأ انلق اَمِل ٌلديو

 مهنمو نا رقما أرقي اذنك دعت ءنآرقلا ةءارق فلاي نم مهنمو «تاولّصلا

 كلذ لعفي هدجتف ڭا او «ديمحتلاو ‹حيبستلاو :كذلا فام

 امئاد هدجتف لاملا لذب ت تحي يذلا ديلا قيلطلا ا امو 5

 A ا ا وم

 ءاذه انرصع ىف ءرضاحلا تقولا ىف سانلا َّنأل ؛ندبلا لامعأ َلضفأ

 نيذلا َنيِمِلاَعَتُملا ةرثكو «لهجلا ةبلغل «ّييعرشلا ملعلا ىلإ َنوُجاتحم

 يف نحنف «ةاجْرُم ةعاضب الإ ملعلا نم مهدنع سيلو .ءاملع مهنأ نوعي

 باتكلا ىلع بم ثباث سار ٌملِع مُهَدنع نوكي «ملع ِةَبلَط ىلإ ةجاح

 ىرقلا يف ةرشتنم ثَحبصأ ىتلا ىضوفلا هذه اوُدْدَي ْنأ لجأ نم ءةنّسلاو

 هلك هللا لوسر نع ناثيدح وأ ٌثيدح هّدنع ٍناسنإ لك ؛نُدُملاو نادلبلاو

 مامإلا وأ ةيميت نبا مالسولا خيش هنأكو ءاهب نواهتيو ءايْثُملل ىّدصتي
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 کک

 ؛ ميظع رطخب ٌُرْذنُي اذهو ةّمئألا نم مهريغ وأ «ٌئعفاشلا ٌمامإلا وأ «دمحأ

 . ةّيوق ةّجحو يوق هلع مهدنع «ّنيخسار ءاملعب ةمألا هللا كرادتي مل نإ

 ؛قلَخلل ةّيّدعتملا لامعألا ٌلضفأ مويلا ملعلا بلط َّنأ ىرن اذهلو
 هللا نأل .ةقيقحلا يف ٌداهج وه لب ءداهجلا نم لضفأو «ةقدصلا نم لضفأ

 يذلا داهجلا سيلو «هللا ليبس يف داهجلل ًاليِدَع هلعج  ىلاعتو هناحبس

 :نيدهاجملا هين قدص يف سانلا ڭشيو ءتاهُبّشلا نم هّيوشي ام ُهّبوشي
 نودهاجي َنيدهاجملا َّنأ نيقيلا ملع ملعت يذلا ّيقيقحلا داهجلا ؛ال

 مهسّفنأ يف ًادبملا اذه َنوُقَبَطُي اثم مهدجتف ءايَلْعلا يه هللا ٌةملك َنوكتل
 هيف لتاقُي يذلا : هللا ليبس يف ٌئقيقحلا داهجلاف «مهّريغ اودهاجُي نأ لبق

 لوو عادلا ملعلا ُبلط هلداعي ايْلُعلا يه هللا ةملك نوكتل َنولتاقملا

 ام ينعي 4 ةا أون فنيل نومول تاگ امو 4 # :ىلاعت هللا لوق كلذ

 4 ةا مُني ةَ لك ني رق الو ءاًعيمج داهجلا ىلإ اوبهذيل اوناك
 دل مهمو ارزو ِنِبِدلأ يف اوُهَمَمََ » اودع امّنإو «ةفئاط ْتَدعَقو ينعي
 الداعم ملعلا بلط هللا لعجف «[۱۲۲ : ةبوتلا] 4 تورد هلع ل أوعجَر

 لاحو ٍلاوحألا نئارقب ملعي يذلا قحلا داهجلا «هللا ليبس يف داهجلل

 ۰ . ايلعلا يه هللا ةملك َنوكت نأ َنوُدْيِرُي مهن ّنيدهاجملا

 يتلا ضئارفلا دعب  ئرأ اميف اهلضفأو «ٌةريثك ريخلا قرط َّنأ ٌةهملاف
 دقل «هيلإ ةرورض يف مويلا انّنأل «يعرشلا ملعلا ُبلط وه - هللا اهضرف

 دلا جاسم يف لص نت :لوقي صخش نع ةانطسا انءاجو ان
 ءاذك ْمهيف دجاسملا هذهل اوعَبَت نيذلا نأل الص ٌّحِصَت ال اهنإف ٌينالفلا
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De 

 هنأل !؟اذامل . هّتالص حصن ال هنإف «ناذألا بسَح ىلع یلص نمو ءاذكو

 تقو)» : لوقي كو لوسرلاو «سمشلا ةيؤر ىلع سيلو ٍتيقوت ىلع نم

 رضْحَي مل ام ءهلوطك لُجَولا ّلظ َناكو ءْنْمَّشلا ِتَلاَر اذإ رْهَظلا

 ةاهيلغ نوهم ناكل جينا ورزأ ىف ةيردكم تاق وألا: ت11 27!

 . ةلبلب هذهو «مهتالص

 هّنكل «ملعلا نم ْءيش هدنع لج هنإ :لاقي ءاذه ّلثم َّنأ ةلكشملاو

 اذك نم جّرختم هنأب دهشت ةقاطب هيف ٌناسنإلا ئطعُي يذلا قاروألا ُملِع

 نم ةيمالسإلا ةمألل دبال هنأ لصاحلاف !! . .انأ «نم انأ :لوقي مث ءاذكو

 ىلع مهنإف ,«ىضؤف اذكه ٌرومألا ىقبت نأ اًمأ «ملعلا يف َنيخسار َءاملع

 لك ريصيو .مهبولق نِئَمطت الو «نيد سانلل ميقتسي الو ؛ميظع رطخ

 ىلع ٍدحاو لکو «يتفُي فقس تحت دحاو لکو «ىتفُي ةرجش تحت ٍدحاو

 خسار ملع مهدنع ًءاملع نم دب ال .حيحصب سيل اذهو « يتفي لبج ةّمَق

 . قفوملا هللاو . ةمكحلاو لّقَعلا ىلعو «ةنّسلاو باتكلا ىلع ٌةينبم «ثباث

 )١( «سمخلا تاولصلا تاقوأ باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ رقم)١١١(.
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 :اهنم افَرَط ُرُكْذَتف ءٍةَرِصَحْنُم ريغ يهو ءاّدج ٌةريثكف ُثيداحألا امأو

 اد :تلق :لاق هنع هللا يضر  ةَداَنُج نب ٍبدْنُج ءڙذ ْيِبَأ نع :لّوألا ١١١

 :ُتلق .«هليبَس يف ُداَهِحلاَو شاب ُناميإلا» :لاق ؟ُلَضْفَأ ٍلاَمْعَألا يأ ءهللا َلوُسَر

 ؟ْلَعفَأ ْمَل ْنإَف :تلق .«اًدمث اَمْرَّتْكَأَو ءاهلْهَأ دنع اَهُسْفْنَأ» :لاق ؟ٌلَضْفَأ ٍباَقّرلا يآ

 ٌتْفَعَض ْنِإ َتْيَآَرَأ للا ُلْؤُسَر اي :ُتْلُق .«َقَرْخأل ُعَنْصَت وأ ءاًعِناص ُنْيِعّت» :لاق

 «كسفن ىلع كنم َةَقَدَص اهّنإف ؛ساّنلا نع َكَرَش ُكَكَن :لاق ؟ٍِلَمَعْلا ٍضْعَب ْنَع

 .'"”هئلع قفتم

 :ةَمَحْعُملاِب «اكئاض» :ي وُرَو ءروهشملا وه اذه ةَلَمُهُّملا ٍداّصلاب ,«ٌعْناَّصلا»

 حرشلا
 هلقن اميف «ريخلا قرط ةرثك باب يف  ىلاعت هللا همحر - فلؤملا ٌركذ

 : لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : هلك عبنلا لأس هنأ  هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 نولأسي  مهنع هللا يضر  ةباحصلاو ,«هليبس يف داهجلاو شاب ُناميإلا»
 «مهدعب ْنمك اوسيلو ءاهب اوموقي نأ لجأ نم لامعألا لضفأ نع ءاي ّيبنلا

 اَمأ .نولمعي ال كلو «لامعألا ٍلضفأ نع نولأسي امبر مهدعب نم نإف

 : ايك يبنلا لأس  هنع هللا يضر دوعسم نبا اذهف «نولمعي مهنإف ةباحصلا

 باتك ءملسمو «(۱۸١۲)مقر « لضفأ باقرلا يآ باب «قتعلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ 000

 .(٤۸)مقر «لامعألا لضفأ ىلاعت هللاب ناميإلا نوك نايب باب «ناميإلا
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 : لاق ؟ّيأ مث : ثلق . «اهتقو ىلع ٌءالَّصلا» : لاق ؟هللا ىلإ ٌبحأ لمعلا ي

 ا لاق ؟يأ مث : تلق . (ِنْيَدلاولا ربا

 ينل هل نيف ؛لامعألا ٍلّضفأ نع ل ينا لأي دَذ وبأ اًضيأ اذهو

 : بارلا نع هلأس ّمث «هليبس يف ٌداهجو .هللاب ٌناميإ ٍلامعألا َلضفأ ّنأ هك

 يف لضفألا وه ام : ينعي ءكِيِلاَمَملا : باقرلاب ٌدارملاو ؟ٌلضفأ باقرلا يأ

 اهلها عا ارا اه اراها ا ل اقف ؟باقّرلا قاتعإ

 هذه يف عمتجيف ءاّنمث اهالغأ يأ : اًنمث اهرثكأو ءاهلهأ دنع اهّيحأ : ينعي

 . ٍناميإ ةف هدنع ٌناسنإ الإ هلْذبي ال اذه لثمو ءنَمَّشلا ةرثكو ءٌةَسافّنلا ةبقرلا

 مئاق هنأل ؛هّيحي ّدحاو مهنمو ٌديبع لجر دنع ناك اذإ :كلذ لاثمو

 ٍديبَعلا ىلغأ اضيأ كلذك وهو «هدّيَسل عفانو «ٍسْفنلا تفيفخ هنألو «هلامعأب

 انلق ؟هتود ام وأ «هّدعب ام وأ ءاذه ٌقتعأ ؟لضفأ اميأ لأس اذإف هاّئَمَث هّدنع

 يبنلا لاق دقو ءاَنمُت اهالغأو 0000000 اذه نقع نأ

 : ىلاعت هلوقك اذهو .اهلهأ دنع اهّسفنأو ءائمَث اهالغأ

 .[47 نارمع لآ] نو ام اوقف 0م

ARID SS e 
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 عام

 5(2؟1!)مقر ءاهتقول ةالصلا لضف باب «ةالصلا تيقاوم باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(80)مقر «لامعألا لضفأ ىلاعت هللاب ناميإلا نوك نايب باب «ناميإلا باتك «ملسمو
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 واتت نک هلوق َلزنأ هللا لإ: لاقف كي يبنلا ىلإ ءاج نبين أشفق
 ناتسب ءاَحرْيَبَو ءءاَحرْيَب ّيلإ يلام بحأ نإو 4 نوح ام اوقفت ّقَح ريل

 ءام نم برشيو «هيلإ ئتأي لي يبنلا ناك اإ يبنلا لجسم نم ٌبيرق ٌفيظن
 ٌبحأ َّنِإو : ةحلط وبأ لاقف ءهبحاص دنع اًيلاغ نوكي اذهو «بذَع ٍبّيط هيف

 هللا لوسر اي اهعضف ءهلوسرو هلل ةقدص اهلعجأ ينإو «ءاحريب ّيلإ يلام

 لام» : لوقيو ٌبّجعتي ينعي . خب .خت» : ةي يبنلا لاقف «َتْئش ثيح

 ا الا يف ایت ىرأ» : لاق مث خبار لام « بار

 تڪ و

 . تاريَخلا نوُرَدابتي ةباحصلا نأ دهاشلاو «هتبارق يف ةحلط

 دنع اهسفنأ ؛؟ىنعملا اذهب ةبقر ىنعي ذج مل ْنِ :رذ وبأ هلأس مٹ

 عنصت : ينعي .«قّرخأل عنصت وأ اًعناص نيعت» :لاق ؟انمَّت اهالغأو اهلهأ

 اضيأ اذهف م عت وو دع اعف فرعي ام ااا 5-6 0

 كنم ٌةَقَدَص اهنإف ؛ سانلا نَع كرش :he : لاق ؟لعفأ هَل ناف :لاق

 مَلْسَيَف «هريغ نع رش ٌناسنإلا فكي نأ ؛ٌنوكي ام ىنْدَأ اذهو «َكِسْفَت ىلع

 قفوملا هللاو . هلم سانا

 .ملسمو «(١571١)مقر «براقألا ىلع ةاكزلا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۹۹۸)مقر ٠ ...نيبرقألا ىلع ةقدصلاو ةقفنلا لضف باب «ةاكزلا باتك



 سس( ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 :لاق يب هللا َلوُسَر َّنأ  هنع ثا يضر  اًضِيَأ رد يبأ نع :يناثلا 6

 ٍةَديِمْحَت َّلُكَو ٌةَقَدَص ٍةَحيِبْسَت لكف ُةَقَدَص ْمُكِدَحَأ ْنِم ئَمالّس لَك ىَلَع ٌحبْصُي»
 .ةقَدص ٍفوُرغَمْلاِب ْرْمَأَو ةَقَدَص ٍةَريبكت لَكَ ٌةَقَدَص ٍةَليِلْهَت لَكَ ٌةَقَدَص

 هاور «ىَحضلا َنِم اَمُهُعَكْرَي ناَتَعَكَر كلذ ْنِم ُىِزْجُيَو ٌةَقَدَص ٍرَكْنُمْلا نع ٌيْهَنو

 :ميملا حّتفو ماللا ٍفيفختو ةلَمهُملا نيسلا مضي «ىَمالّسلا» .""”هلسم

 .لصفملا

 00001 حرشلا

 نع هلقن اميف «تاريخلا قرط ةرثك باب يف هللا همحر  فلؤملا لاق
 ْمُكِدَحَأ نم ئمالُس ّلك ىلع ٌحبصُي» :لاق ةي ّيبنلا َّنأ  هنع هللا يضر رْذ يبأ

 موي لك حبْصُي هنأ ينعي «ماظعلا لصافَم وأ «ٌماَظِعلا يه ئمالّسلا «ٌةَقَدَص

 لصفم لك يف «هئاضعأ نم ٍوْضُع ّلك يف ٌةقدص سانلا ّنم دحاو ّلك ىلع
 ريغص نيب ام «ًالصفم َنوُتسو ةئامّثالث هيف ُنَدَبلاو :اولاق «هلصافم نم

 قَد َنوُتسو ةئامّثالث موي ّلك ناسنإ ّلك ىلع ٌحبصيف «ريبكو
 باوبأ ّلك «ةماع يه لب «ةّيلام تاقدص تسيل ِتاقَدَّصلا هذه ّنكلو

 « ةقدص ةحيبست لكو .ةقدص ةريبكت ّلكو «ةةدص ةليلهت لك .ةقدص ريخلا

 .ةقدص ٍركنملا نع ّيْهَنو ,ةقدص ٍفورعملاب ٌرمأو «ةقدص ةديمحت لكو

 َّنِإ ىتح «ٌةقدص هنإف ؛ لعف وأ ءٍلوق نم لجو رع هللا ىلإ ْْبََقُي ءيش لك
 هل َتْعفر وأ اهْيَلَع ُهَتْلَمَحو ِهِتَّباد يف َلُجَرلا َتْنَعَأ اذإ كنإ» : لاق اي تيبنلا

 )١( «ىحضلا ةالص بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم هجرخأ رقم)۷۲٠(.
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 ٌبَلَط «ةقدص نآرقلا ةءارق «ةقدص ٍءيش لك “«ٌةقَدَص وهف ةعاتَم اهيَِلَع

 هيلع امب ناسنإلا ّيتأي نأ نكميو «ُتاقدصلا رثكت ذئتيحو ؛ ةقدص ملعلا

 . ةقدص نوّتسو ةئامثالث يهو «تاقدصلا نم

 َنِم امُهُځكرَي ٍناتَعكَر» كلذ نع : ينعي «كلذ نم ٌىِزِجُيو» :لاق مث

 لك نع ثأزجأ ؛نيتعكر ىحضلا نم تيلص اذإ َكنأ ينعي «ىحُضلا
 .دابعلا ىلع- لجو رع هللا ريسيت نم اذهو «ٌكيلع يتلا تاقدصلا

 .لامب سيل ام ىلع قلطت ةقدصلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 اذإ هنأل «موي ّلك هنس ءةنُّس ىحضلا يتعكر نأ ىلع ٌليلد اضيأ هيفو

 ناتعكرلا تناكو «كئاضعأ نم وضع لك ىلع ٌةقدص كيلع موي لك ناك

 ّيضقت نأ لجأ نم «موي ّلك ةنُس ىحضلا ةالص َّنأ يضتقي اذهف «ٌىَزجُت

 . كيلع يتلا تاقدصلا

 َردق سمشلا عافترا نم اهُّثقو ىدتبي ىحضلا ةنُسو :ملعلا ّلهأ لاق

 يأ «لاوزلا َلِيَبُق ىلإ «عولطلا دعب ةعاس ثلث ىلإ عبر يلاوح ينعي «حمُر

 تقو يأ يف «ىحضلا ةالصل ُثقو اذه لك «قئاقد رشعب لاوزلا لبق ىلإ

 ٍتقو ىلإ حمُر َرْدَق ٍسمشلا عافترا نيب ام «ىحضلا يتعكر يّلصت هيف
 يبنلا لوقل ءتقولا ٍرِخآ يف َنوكت نأ ّلضفألا نكل «ٌىزجي ِهّنإف «لاوّرل

 ؛(5989)مقر ءهوحنو باكرلاب ذخأ نم باب ءداهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك «ملسمو
 (9١١٠)مقر



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 حمم 0 01/0 7 ___7بججتبتتج7جججج

 نم ٌلاصفلا موقت ّنيح ينعي ,«ٌلاصفلا ضمت َنيِح َنيِباَوألا ٌةالص» : اي
 ىلإ ىحضلا يتعكر ريخأت نإ ءاملعلا لاق اذهلو ؛اهترارح ةَّدشل ٍءاضمَلا

 ةالص َرَخْوُت نأ ٌتحتسي ل ٌيبنلا ناك امك ءاهميدقت نم ٌلضفأ تقولا رخآ
 .ةقشملا عم الإ «تقولا رخآ ىلإ ءاشعلا

 لكو «ةريثك ريخلا قرط باوبأ هل هللا َحتف دق َناسنإلا َّنأ لصاحلاف
 ىلإ ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا َّنإف «ٍقرَّطلا هذه نم ناسنإلا هلعفي ءي

 . قفوملا هللاو . ةريثك فاعضأ ىلإ «فعض ةئامعبس

 و

 اًَهْنَسَح «ْيَتّمُأ َلاَمْعَأ ّيَلَع ثضرُم» :ِلي ٌيبنلا لاق :لاق ُهْنَع ُتلاَّقلا ۹

 يف ٌتْدَحَوَو «قيرّطلا ِنَع ُطاَمُي ىذألا اًهلاَمْعَأ نساَحَم يف ُتْدَجَوْف اًهُنَيَسَو

 ."هلسم هاور «ُنفْدُت آل ٍدِجْسسَملا يف ُنوكَت َةَعاَخْنلا اًهِلاَمْعَأ ْيواَسَم

 نأ  هنع هللا يضر  ٌرَذ يبأ نع ُهلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 : ىلع تضرع .«اهُتّيَسو اهْنَسَح ءئتمأ لامعأ َّيَلَع ثضرُع» : : لاق كو يبنلا

 - هللا نأل - لجو رع هللا وه هل اهني يذلاو ٬يل ت ت اد ثدلا ضي

 - لجو رع هللا ضرعف وو و ل يذلا و هد لا وتاج

58 7 4 
 نم دجوف .ةمآلا لامعأ نم ىواسملاو نساحملا يم دمحم انيبن ىلع

 .(۸٤۷)مقر«نيباوألا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم هجرخأ )010(

 .(0017)مقر «دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب .ءدجاسملا باتك «ملسم هجرخأ (؟)
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 يذؤُي ام ىذألاو «لارُي ينعي : ٌطامُيو «قيرطلا نع طامي ىذألا : اهنيساحم

 .كلذ ريغو «ثاورأو «جاجڑو «راجحأو .داوعأو كوش نم ؛ةراملا

 .ناديغألا نام نب ا یوا لك
 قيرطلا نع ىذألا ةطامإ َّنأ مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئيبنلا َنّيِب دقو

 : لَو يبنلا ن نيبو «ةقدصلا باوث هيفو «لامعألا نِساَحَم نم وهف ةقدص

 ةطامإ اهاندأو ,هللا الإ هلإ ال :ٌلوق اهالعأ ,ةبغش َنوُعبَسَو ٌعضِب ناميإلا» نأ

 قيرطلا يف تدجو اذإف ,"ناميإلا َنِم ٌةَبْغُش ُءايَحلاو ءقيِرَّطلا ِنَع ىذألا

 نم وهو «كل ٌةقدص وهو «كلامعأ نساحَم نم كلذ إف ؛ُهَبْطَمأَف ى
 .ناميإلا بحشو نام لا اضع

 يف ىذألا عضو َّنإف «تاقدصلا نمو نساحملا نم اذه ناك اذإو

 روشقلا نوقلي نيذلا ٌسانلا ءالؤهف «لامعألا ٌيواسم نم َنيملسملا قيرط

 مهنإف َنيملسملا اوذآ اذإ مهنأ كش ال ؛سانلا تاّرمم يف «قاوسألا يف

 ر اا لا راو وااو 2: ىلاعتا هللا لاق« نؤزوزأف

Eولو : ءاملعلا لاق «[08 :بازحألا] اسم امّثِإَو انتهي اولمتحا نقف  

 ةيّدلاب هنمضي «ةنامض ٌهعضو نم ىلعف «ًرسكناف ٌناسنإ وأ ٌناويح هب َقلز
 .ّنيملسملا ةّيذأ نم اذه َنأٌوهملا «ةيدلا ٌلمتحي ال ناك ذإ ةيدلا َنوُد امب وأ

 ٍقاوسألا يف هايملا ٍةقارإ نم سانلا ضعب هلعفي ام اضيأ كلذ نمو

 ساتك ءملسمو ,(9)مقر «ناميإلا رومأ «ساب «ناميإلا باتك .يراخبلا هج رخأ 000

 .(50)مقر «ناميإلا بعش باب «ناميإلا
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 ةبايث ٍناسنإلا ىلع دسفتف ءاهدنع نم تارايسلا ٌرمت امبرو «سانلا يذؤتف
 اع تا املك تالا نذل ل ال ااف اف نوک اود

 .دسفيو بوذي هنإف ؛رركتو ءاملا

 هذهب ئلابث ال - ةملسم ٌدمأ نحنو ءديدشلا فقسألا عم-اننأ ةهملاف

 ٌهتهي الو «قاوسألا يف ىذألا ناسنإلا يقلي «ءيش ال اهنأكو «رومألا

 TS ‹كلذب ٌمتهي الو «قاوسألا يف تاجاجزلا ٌرسكي «كلذب

 اا ايار املك ا خس نذر .كلذب ٌمتهي ال هعضي رجح ‹«كلذب متهي ال

 .لامعألا نساحم نمو «ةقدص كلذ نأل ؛ قيرطلا نع ُهليزن نأ ٰيذؤي

 ال ِدجسَملا يف ُنوُكَن ةعاخُتلا اهلامغأ يواسَم يف ٌتدَحَوَو» :لاق مث

 ءعاخّتلا نم ّجُرْخَت اهنأل كلذب تيس ُةَماَخُتلا ينعي : ةعاخلا «ُنْفْدُت

 ايب لوسرلا دهع يف دجسملا َّنأل ؛ٌنفدت ال دجسملا يف نوكت ةماخنلا

 امأ «بارتلا يف ُنفدت ةماخنلاف ءِراعَّصلا يلا اا ور

 چ 0 اهنإف توجو اذا كلون 3 كانه سيلف نآلا اندنع

 دقف دجسملا يف حنت نمف مارح دجسملا يف ةماخنلا َّنأ ملعاو «تهذت

 اهنأ لكي ٌئبنلا تبثأف ٠ «ةئيطَح دجشَملا يف قاّصبلا» : لب يبنلا لوقل «مثأ

 ءاهنفديلف بوتي ْنأ دارأو ٌناسنإلا اهّلَعَف اذإ ينعي ءاهّنفد اهتراّمكو ٌةئيطخ
 .َلوُرَت ىتح هوحن وأ ٍليدنمب اهّكحيلف : انٍڍهَع يف نکل

 ناك ام ّلثم ءاهنم ٌمظعأ وه امب كلاب امف ؛ ةعاخنلا هذه تناك اذإو

 .ءاهيف شّتفيو اهنلقي ملو هتاذحب ةجسملا ناسنإلا لخدي ثيح «ىضم امين

 زبتعا تنأف «هب ُثولتيف «دجسملا ىلإ لزني يذلا ثوّرلا اهيف نوكيو
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 نأ اًضيأ كلذ نمو ءاهنم ٌجظعأ وأ «دجسملا ةّبذَأ يف اهلثم وه ام ؛ةماخنلاب
 يف اهب يمريو اهيف محنتي مث «ةفيفخلا ٌليدانملا هعم نوكت سانلا ضعب

 ‹كلذ ّلثم ثأر اذإٌرَّرقتت سوفّتلا نأ كش الو «ىذأ اذه «دجسملا ضرأ

 هعضف ‹ ليدنملا يف تعخنت اذإف هللا تويب نم ِتيب يف كلذ ناك اذإ فيكف

 . اًدحأ هب ّيذؤت الأ ىلع «كلذل َّدِعُأ اميف هب ّيمرتف جرخت ىتح « كبيج يف

 قفوملا هللاو

 ٍروُثدلا ْلْهأ َبَمَذ هللا لوسر اي :اولاق اًسان َّنأ :هنع عبارلا 9 ٠

 ٍلوضفب َنوُقّدَصَتَيَو ٌموُصَن امك َنوُموُصَيَو ْيَّلَصُن امك َنوُلَصُي ‹روُجألاب

 ٍةَحيبْسَت لب َّنِإ ؟هب َنوُقَّدَصَت اَم ْمُكَل هبا َلَعَج ْنَق َسْيَلَوَأ» :لاق ُمِهِلاوُمَأ

 رْمآو «ةقدَص ٍةَليِلْهَت ّلكو ٌةَقَدَص ٍةَديِمْخَت ٌلكو ٌةَقَدَص ٍةَريِبْكَن ُلُكو ةَقَدَص

 :اولاق .«ةقّدص ْمُكِدَحَأ عضُْي يفو :ةقّدَص ركذُملا نع هنو ,ةقّدص فوزعَملاب

 ول هَكْيَأَرَأ» :لاق ؟خأ اهيف هَل ٌنوكَتَو ءُهَتَوُهَش اًنُدَحَأ يتأَيَأ شا لوسر اب

 ُهَل ناك ٍلالَحلا يف اَهَعَضَو اَذِإ َكِلذَكَف ؟ٌرْزَو اهيف ِهْيَلَع َناَكَأ ماَرَح يف اَهَعَضَو

 .'''هلسم هاور .«ّرحأ

 د اهذحاو ,لاومألا :ةَحَّلَخُملا ِءاَّتلاب «روُثّدلا»

 نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 .(5١١٠)مقر «فورعملا



 حرشلا
  هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 اورتاتسا يعي روج الاب روتا ري هللا لوسر اي :اولاق اسان نأ

 امك َنوُلصِ ؛لاومألا ا عب ر لا رجاوي كاع اهوذعأ و نوخآلا

 نحنف : ينعي «مهلاومأ 5 د .موصن امك نوُموصيو «يلصن

 لوضفب قّدصتلاب انًتولضفي مهنكل «مايصلا يفو ةالصلا يف ٌءاوس مهو
 . قدصتن الو : ينعي ؛لاملا لضف نم ىلاعت هللا مهاطعأ امب يأ «مهلاومأ

 :اولاق «َنيرجاهملا ءارقف غرا ثيدحلا يف ءاج امك اذهو

 مي ا ير ايالا نمترلاجلا يلا ىلإ رقاق: یتعن الو نوقتعیو

 اهب نوقّدصتي يتلا لاومألا نم مهيلع هللا معنأ امب مهناوخإ ٌنوطبغي

 ّتكارملا اهب نوبكري ؛ٍلاومأ لوضف مهدنع :نولوقي اوسيل ءاهنم نوقتعيو

 كلذو ؛ةلمجلا تاغلا:نوسبليو ةدكشملا ووضقلا نونكسيو 1 ةمخفلا

 : لجو رع هللا لاق ؛ةرخآلا وهو «ىقبأو ٌريخ وه ام َنوديري ٌموق مهنأل
 هللا لاقو ۷ 0 : ىلعألا] 4 حّوبأو رس ةر أو ا ايذلا ةويحلآ َنوُرمَوُ لب

 .[4 :ىحضلا] (كوألا نم كل رح هالو » : الك هيبنل ىلاعت

 ال ءِةطبغ ىوكش  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا ىلإ اوكتشا مهف
 ًالضف نوبلطي ْنكلو - لجو رع - هللا ىلع ٍضارتعا الو ءٍدسح ىوكش
 . مهلاومأ لوضفب اوقدصتف ؛ هللا مهانغأ ْنَّمع هب نوُرّيمتي

 1 ي نوتةصتاب ف او هلك ينلا لاقف



 ا > نيحلاصلا ضاير حرش
 لكب نإ» :ةحلاصلا لامعألاب ٌةقدصلا كانهف ؛لاملاب ٌةقدّصلا مكتتاف

 ةلياهت لکو ادص ةديمحت كو «ةقدص ةريبكت لكو اقدص ٍةحيبست
 قي كفو: اض ركنملا نع ئهنو ةقدص فورعملاب *مأو ةقدص

 ۰ . قبس اميف ىلوألا عبرألا ىلع مالكلا
 نإف «ةقدص ركنملا نع ّيهنو ءةقدص فورعملاب ٌرمأ» : دك هلوق امأ

 وه اذه َّنأل ؛تاقدصلا لضفأ نم ركنملا نع ّيهنلاو «فورعملاب ّرمألا

 مَ َرْيَح مک » : ىلاعت لاقف ءاهريَغ ىلع ةمألا هذه هب هللا لضف يذلا

 * هاب ووو ركحدمْلا يڪ توه فورعملاپ دوما ساتل ٽر
 نم ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألل ّدبال ْنكلو ء[١٠٠ :نارمع لآ]

 : طورش
 ناك ْنِإف «عرشلا مكُحب اًمِلاع يهانلاو ُدمآلا وكي نأ :لوألا طرشلا

 ركنملا نع َيهانلاو فورعملاب ملا َّنأل ؛ ملكتي نأ زوجي ال هنإف ًالهاج

 ال امي هللا عرش يف َمّلكتي نأ هل سیلو «هللا ٌعْرَّش هنأ ٌمانلا ٌدقتعي امب ُرمأي
 قر مرح اَمَّنإ لف 8 :ىلاعت لاقف «نآرقلا ٌصصنب كلذ مرح هللا نأل ؛ُّلعي

 وي لعب رل ام أَي وکر نأو حلا ريب ىقبلاو مثلو نب امو اهن رھظ ام شجکوفلا
 ١۳[. : فارعألا] نوما ال ام أ لع اوُلوفَت نأو اطلس

 ٌفورعَم هنإ ل وقي ٍءيش نع ُناسنإلا ملكتي نأ : رومألا تاركنم نمف

 . ركنم هنأ يردي ال وهو .ثكنم هنإ :لوقي وأ «ٌفورعم هنأ يردي ال وهو

 لعف وأ رومأملا كرت دق بطاخملا َّنأب اًملاع َنوكي ْنأ : يناثلا طرشلا

 نوكي ذئتيح هنأل ؛ ّلعفي نأ هل زوجي ال هنإف «يردي ال ناك ْنِإف «روظحملا



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 "و وپ كلامو » : ىلاعت للا لاق دقو هلي هب هل سیل اما د 007 2

 . ["5 : ءارسإلا] € وشم نع ناک كتل ولا رسا حملا

Eر ا  

 عم كلذ يف ملكني «قوسلا ىف ا ا ا كا .تطاخملا

 .E اهل مرحم هنأ 500 ؟ةأرملا عم ٰيشمت اذامل : لجرلا

 ُنئارَق كانه نكي مل اذإ امأ .ملكتت نأ لبق ُهْلَأساف كش يف تنك اذإ «ميظع
 َنوُبِحطصي نيذلا َسانلا ٌرثكأ ام .ملكتت الف لجرلا اذه يف ّكشلا بجوت

 فيك - مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئبنلا لاح ىلإ رظناو . قاوسألا يف مهءاسن

 . ةلأسملا هذه يف سانلا لماعي

 يبنلا هل لاقف «سلجف .ُبطخي ةي يبنلاو «ةعمجلا موي لجر لخد

 لاقام 2 ''«امهيف رّوحتو ِنْيَتَعْكَر لصف ْمُك» : لاق . ال :لاق e : ا

 نأ لبق نسلجي نأ ىهنُي دجسملا لحد اذإ ناسنإلا نأل ؟ُلْعْفَت اذامل :هل

 اا ‹حابصلا يف .دجسملا لخدت ٍتقو يأ يفف < : نيتعكر يلصب

 ٍنيَمعكر َيَلصت ىتح ْسلجت ال ؛رجفلا دعب «برغملا دعب ءرصعلا دعب

 ردح نأ نيف ىلص هنا :لادكبا كانه. وكل «ّسلجو َءاج لجرلا اذهف
 و

 لصف ْمُه» : لاق .ال :لاق .«؟َتيَّلَصأ» :هل لاق اذهلو «ةري مل هيي ٌنيبنلاو

 «(۹۳۰)مقر «بطخي وهو ًالجر م ىأر اذإ باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(٥۸۷)مقر 3 بطخي مامإلاو ةيحتلا باب ‹ةعمجلا باتك < .ملسمو



 نيحلاصلا ضاير حرش
 تر ل CC و حل

 ىتح يلصيف موق ْنأ هرمَأِب مل انهف .ْفَّقَح : ينعي ءامهيف ْرَوِجَتو ٍنيّتعكَر
 . ةمكحلا يه هذهو ا

 أ :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طورش نم ثلاثلا ا

 n بترت ناف «هنم ٌركْنَأ وه ام ركنملا نع يهنلا ئلع بن

 .امُهاندأب نيتدسفملا ىلعأ ِءْرَد باب نم «ٌروجي ال هنإف نمک
 ر ا اع ار یر ناك ی یا اوا ذا ع و

 َّنأ ملعن انك اذإ ؛ُةاهْنَت ال اننإف ءَرمخلا برشي بهذ ِناخٌذلا برش نع انهن
 ناخدلا برش نع ةاهنت ال اننإف ؛ٌمظعأ وه ام ىلع ٌمِدَقَّيِس لجرلا اذه

 هذه ليلدو ءرمخلا برش نم ُنَوْهَأ ناخدلا برش َّنأل ؟اذامل .ذئدنع

 هلا أش هل نود ني دوََُي تیرا بما آو ¥ : ىلاعت هللا لوق ةلأسملا

 «ةعورشَم ةحلصم َنيكرشملا ةهلآ ٌتسف 4 : ماعنألا] € مع ريكي ادع

 هنإف ءِدْجَملاو ءانثلل لهأ وهو «- لجو رع هللا بس اهيلع َبّنرت اذإ نکل

 َنَعَل ْنَم هللا َنَعل» :- مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق اذهلو . هنع ىهي

 هللا َلوُسَر اي :اولاق .ِهْيَدِلاَو ٍلْجَلا ٌُمَتش ٍرْياِبَكلا َنم» : ةي لاقو ' يقو

 هلأ كلج NS :َلاَق ؟ِهْيَدِلاَو ُلُجَولا ُمتْشَي ُلَكَو
 0 ول تع يَ 5

 ٤ ا ٌتُسَيَف
«٠ 

 اًءارَد ؛ ركنملا نم ٌركنأ وه ام ٌراكنإلا َنّمضتي الأ ٌدبال هنأ : ٌلصاحلاف

TS 

  (۲)ءاهربكأو رئابكلا نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ رقم)٩۹۰(.



 . امهاندأب نيتدسفملا ىلعأل

 اذهب يولي نأ ركنملا نع يهانلاو «فورعملاب رمآلا ىلع بجي هنإ مّن

 وأ فورعملاب ُرمأي نم سانلا نم َّنأل «مهيلع راصتنالا ال . ٍقلَخلا حالصإ

 لصحي دق .ريبك ْصقن اذهو .هسفنل رصتنيو هتطلس ذفنُيل ركنملا نع ىهني

 اذإ تنأف ٌريِبك ٌصْقن هنكلو «فورعملا لعفو ركنملا ٍءرد ةهج نم ريخ هيف

 حالصإ ديرت كنأ كبلقب وناف «ركنملا نع َتيهن وأ «فورعملاب ترمأ

 هللا لعجيو ءَرَجْؤَت ىتح «مهيلع ٌرصتنتو «مهيلع طلستت كنأ ال ءقلَخلا

 نالا وك كيتو كرما ف
 یتا اذإ لجرلا نأ ينعي «ةقدَص مكِدَحأ عضُب يفو» : 4و يبنلا لاق مث

 نوكيو توه انذخا أيا « هللا لوسر اي :اولاق ءةقدص كلذ ناف هتأرما

 (؟ٌرْرو اهيف هيلع ناكأ .مارحلا يف اهعَصَو ول متيأرأ» : لاق ؟*جأ اهيف هل

 :اولاق ؟رزو هيلع نوكي له «مارحلا يف ةوهشلا عضوو ىنز ول : ينعي

 ىنعمو . هلل دمحلاو هّنْحَأ هل ناك ٍلالحلا يف اهَعَّضَو اذإ َكلذكف» : لاق . معن

 ءانغتسالا اذهب هل ناك «مارحلا نع لالحلاب ىنغتسا اذإ َلجرلا َّنأ :كلذ

 حا

 لكألاب ةتوهش لاني هنإف ءاًماعط ناسنإلا ّلكأ اذإ :اًضيأ كلذ نمو

 . رجأ هب هل ٌبتكُي هنإف  مارحلا نع هب ينغتسي هنوكل كلذ عمو ةهيكرشلاو

 كأ خَلعاو» : صاَقَو يبأ نب دعسل  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لاق اذهلو

 ت

« 
 وع - ۳ 2 يب سام اع عمم سم هرم

 « ىف ~~ © ىه ي ت ع 0 ت م0 ےس * هەم 2 ھم هجدج © هب نهج « ھ وهب
 مق يف ةلعجت ام ىنح ءاهيلع تزحأ الإ هللا ةحَو اهب هقفن ققتت نل وم © بب ٠

 س ٠ م e خا ہم ٠ ٠ ب k٭ ا
 رب
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 ةأرملا نإ ذإ ءهنم دبال أ نأرما مق يف ٌاسنإلا هلعجي ام لأ عم" ”«كتأَرْما

 عم «قفني مل اذإ بلغت «كلذ يف هُّمصختو ءينْقَلَط وأ ّيلع قفنأ : لوقت

 قفنأ اذإ كلذ عمو . حاكنلا خسفت نأ يف قحلا اهلف .قافنإلا ىلع هتردق

 . كلذ ىلع هرج وي ىلاعت هللا نإف «هللا هجو كلذب يغتبي اهيلع

 يرو اتا ري يب يي كامل ل تاسع

 :َةَلعلا ةقرافمل لصألا ّدض يف لصألا مكح ضيقن تابثإ وهو :سكعلا
 يف هتوهش عضو هنأ وه هما اا ناسا نوك يف ةلعلا انهف

 ىلع ُبقاعي هنإف «مارح يف هتوهش عضو اذإ :ةلعلا هذه ضيقن ءِلالَح

 : عاونأ سايقلا نأل «سكعلا سايقب ءاملعلا دنع ىمسي ام وه اذهو «كلذ

 .قفوملا هللاو . سكَع ٌمايقو «هبش ئسايقو «ةلالد سايقو «ةَلِع سايق

 َنَعأ عار ٍدِحْسَملا ىلإ اَدَغ ْنَم» :لاق هيب ٌّيبنلا نع ُهْنَع :عباسلا - ١٠١

 . هيلع ٌقفتم «َحاَر وأ اَدَغ اَمَّلُك ًالُزُن ٍةّنّجلا يف هَل هللا

 .ٍفْيَضلل اَيَهُي اَمَو ٌقْرَرلاو ُتوُقلا :«ُلّرْنلا»

 نَرقحَت آل ءِتاَمِلْسُملا ًءاّسْن اي» : هللا لوسر لاق :لاق هنع :نماثلا 64

 :(05)مقر «تاينلاب لامعألا نأ ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(۲۸١١)مقر «ثلثلاب ةيصولا باب «ةيصولا باتك ءملسمو

 مقر «حار نمو دجسملا ىلإ ادغ نم لضف باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(119)مقر «ةالصلا ىلإ يشملا باب «دجاسملا باتك «ملسمو 555(4) -



 .'''هدلع قفتم «ةاش َنسْرف ْوَلَو اًهِتَراَجل ٌةَراَج

 امّنرو :لاق ,ةّئاّدلا نم رفاحلاك ريل نم ُنسْرفلا :يرهوجلا لاق

 .ةاشلا يف َريِعُتْسسا

 - ةريره يبأ نع هللا همحر  ٌفلؤملا امُهلقن ٍناَذّللا ناثيدحلا ٍناذه

 . ي يبنلا نع- هنع هللا يضر

 يف هل هل مالا وا ل يعل لاق ال هنأ وهف : لوألا اَمأ

 لَو تهد يأ و تهذ ىرعمب : ادع .««حار وأ ادغ املك لرد ةنحجلا

 :(حار وأ) .رجفلا ةالصل دجسملا ىلإ بهذي نأ لثم كلذو «راهنلا

 ملا را را ا ىلإ باجللا لاب ةءلاوزلا ندي ىلع لطي ا

 ةالصلا هيلع يبنلا لوق يف امك «باهذلا دّرجم م ىلع حاوّرلا قلطي دقو

 0 A ةريره يبأ ثيدح يف - قي

 أ :ىلوألا .ةعاسلا يف حار ىنعم نإف " "دخلا رخآ ىلإ )۾ . .ىلوألا

 E EE :ىلوألا عاملا ىف اجلا ىلإ تهد

 .راهنلا رخآ حاوّرلاو ءراهنلا َلوأ ةودغلا تراص

 «ةالصلل ادغ ٌءاوس « حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نَم َّنأ ثيدحلا ٌرهاظو

 .ملسمو 5(«1١١2)موقر ءاهتراجل ةراج نرقحت ال باب «ةبهلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١١٠٠)مقر «ليلقلاب ولو ءةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك

 باتك ءملسمو «(١88)مقر «ةعمجلا لضف باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(٠۸5)مقر «ةعمجلا موي كاوسلاو بيطلا باب «ةعمجلا



 ھوس نيحلاصلا ضاير حرش
 ةنجلا يف هل ُبتكي هللا َّنأ ءريخلا دصاقم نم كلذ ريغل وأ «ملع بّلطل وأ
 نأ يأ «ماركإلا جو ىلع هوحنو ماعط نم فيضلل مّدقي ام : لرّدلاو .ًالز

 د تايمر اصلا ىلإ يهد الا لجرلا اذهل للا

 .هل اًماركإ ًالزُن ةنجلا يف

 دجسملا ىلإ بهذ نَّمل ميظعلا ٍءازجلا اذه تابثإ ثيدحلا اذه يفف

 ُثيح ءِدْبَعلا ىلع - لجو َّرع هللا لضف نايب هيفو .هّرِخآ وأ راهنلا َلوأ
 لرل ت اه ا لامعألا هذه نام غ

 ولو اهتَراجل ٌةَراج ٌنرقحَ ال» : ةي يبنلا لوق وهف : يناثلا ةثيدح امأو
 ثيدحلا اذه يف  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا َّنأ ينعي ««ٍةاش َنِسْرف

 يسرا «هقاش َنسِف ولو» :لاق ءليلق تيش ولو راجلل ةّيدهلا ىلع كح
 ةالصلا هيلع ّيبنلا ّنأك «ٌديهز طيسب ٌءيش وهو «ةاشلا ِفْلَظ يف نوكي ام

 . لَ ولو اًئيش ٍفورعملا نم ٌنرقحت ال :لوقي-مالسلاو
 نثكاف َةَقَرَم َتْحَّبَط اذإ» : لاق هنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ءاج دقو -

 كنف: يده كنا ريس عيطعأ اإ قلا ى كناريخ :ةفاعتو اها

 وجوب كاخأ ئقلت نأ ولو اًئيش َنَرقْحَت ال» :اضيأ كلذك . كلذ ىلع بانت

 لب ءرِهَمْكُم سوُبَع هجوب كاخأ قلت مل اذإ . فورعّملا نم اذه َّنإف «ِقْلط

 اذإ كاخأ نأل «فورعملا نمو ريخلا نم اذه نإف ءْحِرَشْنُم ٍقِلَطَنُم هجوب

 لخدُي ءيش لكو «حرفيو ٌرورسلا هيلع لخدي ةهجاوملا هذهب ةتهَجاو

 .(51؟0)مقر «هيلإ ناسحإلاو راجلاب ةيصولا باب «ةلصلاو ربلا باتك ءملسم هجرخأ )١(



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 هنإف َرفاكلا هب ظيَِت ءيش لکو .رجأو ريخ هنإف ؛ ملسملا كيخأ ىلع رورسلا

 الو راقڪلآ ظبي اليوم وطب الر و : ىلاعت هللا لاق رجا وا

 Le ةيوتلا] لك ٌلَمَع وپ مل مل بیک الإ الي وُدَعْ م 5

 عضب ؤأ َنوُعْبَسَو ٌعضِب ُناَميِإلا» :لاق يب يبنلا نع هنع :عساتلا 6

 ءقيرطلا نع ىَنألا ُةَطاَمِإ اَماَنْدَأو هللا الإ ةلإ آل ُلؤَق اهُلَضفآف :ةَبْعَش َنوُنسَو

 .''"هيلع ٌقفتم «ناَميإلا َّنم ٌةَبْعش ُءاَيَحلاو

a 2 1 : , 
 م ها. 1 هم

 :«ةيعشلاو» .حتفت دقو ءابلا رسكب «ةعست ىلإ ةثالث نم «ٌعضيلا»

 .ةعطقلا

 حرشلا
 سيل َناميإلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا هيف نيب ثيدحلا اذه

 ينعي «نوعبسو عضب يک تعش و هاخوا( جاو اع

 اهلضفأ ّنكلو «ةبعش نوُّنسو عضب وأ و عبس ىلإ نب نيعبسو ثالث نم

 تارميشلا اهب ْتَنِْزَو ول ةملكلا هذه هللا الإ لإ ال يهو :ةدحاو ةيلك

 ةملكلا «ديحوتلا ٌةملكو «صالخإلا ٌةملك اهنأل ءاهب ْتَحَجَرل ُضرألاو
 لخد ايندلا نم همالك َرِخآ تناك نم ءاهب مكلو يل مخي ْنأ هللا ٌلأسأ يتلا

 باتك «ملسمو () مقر «ناميإلا رومأ باب «ناميإإلا باتك ‹يراخبلا هج رخأ )۱(

 )۴١(. مقر «ناميإلا بعش باب «ناميإلا
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 نع ىذألا ةطامإ اهانذأو» ءناميإلا بَعش ٌلضفأ يه ةملكلا هذه .ةنجلا
 نم «َنيّراملا يذؤي ام لك وهو «قيرطلا نع ىذألا ةلازإ ينعي «قيرطلا

 نيراملا يذؤي ام لك «كلذ ريغ وأ «قّرخ وأ «جاجر وأ كوش وأ رجح

 .ناميإلا نم كلذ ّنِإف هل ادإ

 7١(ناميإلا رم ٌءايَحلا) : رخآ ثيدح ىفو.«ناميإلا نم ٌةَبْعَش ٌءايحلاو»

 یهو «هنم لجخي ام لعف دنع ناسنإلا يرتعت ةكسفن ةلاح :ءادحلاو

 - هقلخ نم ناكف «- مالسلاو ةالصلا هيلع  ّيبنلا َقلخخ تناك ةديمح ٌةفص

 يف ِءارذعلا ّنم ءايح رثكأ ناك هّنإ ىتح «ءايحلا  مالسلاو ةالصلا هيلع

 . قحلا نم ىحتسيال هنأ الإ «مالسلاو ةالصلا هيلع_اهردخ

 7 هللا نإف ءهنم ىحّبسُي ال ّقحلا نکل ءةدومحم ٌةفص ءايحلاف

 7 ك هلآ نإ : ىلاعت لاقو or]» :بازحألا] 4 حلا نم حسي ال هلو »

 ىحتسي ال قحلا Y٦] :ةرقبلا] اه وف امف ةضوعب ام الشم بري نأ ءىس

 ٌدَض . اًييَح نوکت ا يا «هنم

 اف حتشت مل اذإ : ىل ىلوألا لا والك ني مانا رثا اإ را

 ظ يدم (00تْفشام

 باتك «ملسمو «(٤۲)مقر «ناميإلا نم ءايحلا باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )0110(

 .(7 )مقر «ناميإلا بعش باب «ناميإلا

 .(١5١1)مقر «تئش ام عنصاف حتست مل اذإ باب «بدألا تاک ‹«يراخبلا هج رخأ )۲)
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 ٍقيِرطي يِشْمَي ْلْجَر اَمْنْيَي» :لاق اب هللا لوسر نأ هنع :رشاعلا 9 57

 هلي ٌبْلك اذإف ءَجَرَخ َمُك ءَبِرَشف اهيف َنّرَتف هاَرُدِب َدَجَوَف ءُنْشَطَعْلا ِهْيَلَع دشا
 يذلا لم ٍشّطَعْلا َنِم َبْلَكْلا اًذه ْعَلَب ْدَقَل :ُلُجَرلا َلاقف ءشّطَعلا ّنم ىَرَّذلا ُلُكَأي

 ىقَسف َيِقَر ىَنَح هيف ةا ّمُك َءاَم هُفُخ امه ربا َلَردف ينم علب ذ اک
 :لاقف ؟اًرْحَأ مْياَهَبْلا يف انل َّنِإ للا لوسر اي :اولاق «هل َرَفَغف هل َرَكَشف ءَبْلَكْلا

 .'"”هيلع ٌقفتم «ٌنِجآ ٍةَبْطَر ٍدبك لك يف

 .َهّنَجْلا هداف ,ةلَرَفَقَف هل للا ركشف» : :ٌيراخبلل ةياور يفو

 هنر د ءشطقلا ِهّلتَقَي داك ْنَق ٍةَّبِكَرِي ٌفيطُي ٌبْلَك امَنْيَب» :اَمُهَل ةياور يفو

 هَل َرفُغف ُهتَقَسف هب هَل ْتقَتماف اَهَقوُم ْتَعَّرَتَف ءَليِئاَرْسِإ ين اَياَغَب نم ّيِعَب
 .«هب

 .ُرْنبْلا يهو «ِةَيِكَر» َلْوَح رودي :«ُفيِطُي»و .ُْكْحْلا :«ُقوُمْلا»

 حرشلا
 هذه تاريخلا قرط ةرثك باب يف  ىلاعت هللا همحر  ٌفلؤملا ركذ

 نيب هنأ لَك يبنلا نع- هنع هللا يضر ةريره وبأ اهاور يتلا «ةبيرغلا ةصقلا

 ءاهنم برشف اًرثب لزنف «شطعلا هباصأ ءاّرفاسم قيرطلا يف يشمي ٌلْجر
 : ينعي «شطعلا نم ىرّتلا لكأي بلکب اذإو «جرخ اًملف «هشطَع ىهتناو

 نم هيف ام نصي نأ يلجأ نم «شطعلا نم لكأي ءب بما يطا لك

 «ملسمو «(۳٠۲۳)مقر «ءاملا يقس لضف باب «ةاقاسملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(55155)مقر ‹ةمرتحملا مئاهبلا ىفاس لضف باب «ناويحلا باتك
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 نم بلكلا اذه باصأ دقل هللاو : لجرلا لاقف «هشطع ةدش نم «ءاملا

 رثبلا َلزن مث . يب غلب ام شطعلا نم بلكلا اذهب غلب وأ «ينباصأ ام شطعلا

 هًالمف ءاهوحنو دولج نم ٍلْجّرلا ىلع نسلي ام :ٌثفخلا .ءام ُهّمَح المو

 ىقسف «رئبلا نم َدعَص ىتح «هيديب ٌدَعصي لعجو «ويفب ةكسمأف ءًءام

 هلخدأو «هل َرفغو «ّلمعلا كلذ هل هللا ركش َبلكلا ىقس املف ءّبلكلا

 ىلإ برق ةنجلا» :- مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لوق قادصم اذهو
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 لماع هب هللا رکش ريسي لمع “كلذ لثم ُرانلاو ءهلْعَن كارش نم مكِدَحأ

 . ةنجلا هلخدأو «بونذلا هل رفغو «لمعلا اذه

 - مهنع هللا يضر - اوناكو :ثيدحلا اذهب ةباحصلا هلي ثّدَح املو

 لجأ نم نكلو «طقف اومَلْعَي نأ لجأ نم ال < .ملعلا ىلع اًصرح سانلا ٌدشأ

 لوسر اي :اولاق «-مالسلاو ةالصلا هيلع هلا وناس ا

 اذه َّنأل ؛"”,نجأ ٍةبْطَر بك ٍتاذ لك يف» : لاق ؟اًرجأ مئاهبلا يف انل َّنِإ ءهللا

 ؟ميظعلا ُرجألا اذه ٌءاقس يذلا لجرلا اذهل نوكي فيكف «مئاهبلا نم بلك
 ةبطّرلا دبكلا ,«رجأ ٍةَبْطَر بك تاذ لك يف» : لاق ؟رجأ نم مئاهبلا يف انل له

 .ناويحلا ٌكلّمو ثسبيل ءاملا الول هنأل ؛ءاملا ىلإ حاتحت

 .(49) ص هجيرخت مدقت (۱)

 ءملسمو .(5757) مقر «ءاملا يقس لضف باب «ةاقاسملا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(57545) مقر «ةمرتحملا مئاهبلا يقاس لضف باب «ناويحلا باتك
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 اذإ-مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسرلا َّنأ يهو «ةدعاق اذه نم ذخأن نذإ

 ذخأن ْنأو ءاهب َربتعن نأ لجأ نم كلذف «َليئارسإ ينب نم ةصق انيلع ّصَق

 ٍلْوَأَل ربع صف ف تاک ذل # :- لجو رع هللا لاق امك اذهو «ةربع اهنم

 1١١[. :فسوي] بل الا

 ينب اياغب نم اًيغب ةأرما َّنأ ءىرخأ ةصق اهَّلعلو ,ىرخأ ةياور يفو

 وبك رب فوطي اًبلك ثأر ,هللاب ذايعلاو - ىنَّرلا سرامُت اهنأ ينعي «ليئارسإ

 ةيكر اهنأل ؛ءاملا ىلإ ّلصي نأ نكمي ال نكل «َناشطع اهيلع ُروُدَي ينعي
 ءرئبلا اذه نم هب هل تّقتساو  هّسبلت يذلا َففخلا ينعي  اهّقوُم تعزنف ءرئب

 اا رف
 وأ ءيَقَسِب اهل تنسحأ ةميهب لك . رجأ اهيف مئاهبلا َّنأ ىلع اذه لدف

 نم رل را كلل تا ءاوس ور نم اورا تک وم اورا اا

 اذه-لجوّرع-هللا دنع اًرجأ كلذ يف كل نإف «بئا وسلا نم تناك وأ « مدآ ينب

 رثكأو دشأ ناك نييمدآلا ىلإ تنسحأ اذإ ؟َنيّيمدآلاب فيكف ؛ مئاهب َّنُهو

 الفال قف ذا :-مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو .اًرجأ

 دنع فقو دريغصلا كدلو ناك ول ينعي .''”«(موتُحَملا قيحّرلا نم هللا ُهاَقَس

 جلع الوم م قف رام وعو ساو امرأ كل لوفي ةداربلا

 ؛مئانغ «دمحلا هللو «ريثكٌرجأ . موتخملا قيحرلا نم كيقسي هللا نإف «أمظ

 دق يدر فيد ا ء(۹٤٤۲)مقر «ةمابقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(
 هاو اند حصأ وهو افوقوم ديعس يبأ نع ةيطع نع اذه يور

 .)1۳/( لا يف خا هجرخأو
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 ےک رک

 رجألا بسَتحيو «ةينلا ُصِلْخُي يذلا نيأ ؟مئانغلا هذهل ٌلباقلا نيأ نكلو
 مانتغا ىلع اًمئاد صرحت نأ يسْفَّنو يخأ اي كيصوأف ؟ لجو رع هللا ىلع

 نم مكف ,ةمايقلا موي اًرخذ هللا دنع كل نوكت ىتح ةحلاصلا ةينلاب لامعألا

 . !اًريغص ةلفغلاب حبصأ ريبك لمع نم مكو !اًريبك ةينلاب ّحبصأ ريغص لمع

 يف ُبّلَقَتَي ًالُجَر ُتْئأَر ُدَقَل» :لاق 5 يبنلا نع ُهَنَع :رشع يِاَحلا - ۱۲۷

 هاور .«َنيمِلْسُمْلا يِذْوُت ْتَناَك قيرّطلا ٍرْهَظ ْنِم اَهَعَطَق ةَرُجَش يف ِةّنَجلا
 .''”هلسم

 َنَيْحَنَأل شاو :َلاَقف ءِقِيِرَط ٍرْهَظ ىَلَع ٍةَرَجَش ٍنْصْعِب ُلْجَر َرَم» :ةياور يفو

 ىَلَع ِكْوَش َنْصُع َدَجَو قيرطب يشْمَي ُلُْجَر اَمَنْيَب» :اَمُهَل ةياور يفو
 a هَل هللا َرَكَشف ةَرُخاف ءقيرّطلا

 هللا يضر - ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق <

 ٍةرجش يف ةنجلا يف ُبَّلقتي الجر ثيأر دقل» :لاق هنأ ةي يبنلا نع  هنع

 .(م5١19)مقر «قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ )01(

 .(م15١19) مقر «قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك .ملسم هجرخأ (۲)

 ءملسمو ء(۲٥٠)مقر ءرهظلا ىلإ ريجهتلا لضف باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)
 .(م54١191)مقر «قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك
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 هنأ :ىرخألا ةياورلا يفو .«َنيملسملا يِذؤت تناك قيرطلا ٍرهظ نم اهعطق

 ءاوسو «نيملسملا قيرط نع ُهَلازأ نصغ ببسب هل هللا َرفغو ءةنجلا لخد

 مهيذؤي لفسأ نم وأ ,مهسوؤر ٍدنع نم مهيذؤي «قوف نم ٌنصغلا اذه ناك
 نع هلازأف نيملسملا يذؤي كوش ٌنصغ هنأ ٌدهملا .مهلجرأ ةهج نم

 اذه َّنأ عم «ةنجلا هلخدأو «كلذ هل هللا ركشف ءٌهاَكنو هدعبأ «قيرطلا

 هللا رفغ ؛كلذ عمو «مهنادبأ يف مهيذؤي امنإف نيملسملا ىذآ اذإ ّنِصغلا

 نع ىذألا ةلازإ ةليضف ىلع ٌليلد هيفف .ةنجلا هلخدأو «لجرلا اذهل
 ظ . ةنجلا لوخدل ٌببس هنأو «قيرطلا

 اذه ىأر هِي 6 يبنلا نأل ؛نآلا ةدوجوم َةنجلا َّنأ ىلع ٌليلد اًضيأ هيفو

 لهأ هيلع عمجأو «ةنسلاو ُباتكلا هيلع ّلد رمأ اذهو ءاهيف ُبّلقتي ّلجرلا

 : ىلاعت هللا لاق اذهلو ءنآلا 0 ةنجلا نأ ؛ةعامجلاو ةئسلا
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 تدع ُضْرأْلاَو ُتوَمَسلأ اَهُضْرَ ةو مير ني ورو کا اعراس و 4
 اهنأ ىلع ليلد اذهو . تشه ينعي : ب تأ Ir :نارمع لآ] * َنيِقَّتملِل

 يقل ادا ناين او نالا درر اا افلا ذآ امك ا ةؤوجوم

 ناك نمف ءاضيأ ىنفي ال امهلخد نمو ءامهل ًءانف ال «ءاقبلل لجو رع هللا

 لهأ نم ناك نمو . َنيِدبآلا دب اهيف اَدَلَكُم اًدلاخ اهيف يب , ةنجلا لهأ نم

 وداد ااه فال الا 5 رافكلا نم رانلا

 هن ىذألا يللا لاا نم ذأ ىلع تدا اذه ىو

 - سانلا ضعب كانه ؟ٌيونعملا رمألاب فيكف «ٌيّسح ر يت ا

 سانلا نوّدصَي «ةئّيس قالخأو «ةثيبخ راكفأو البو رش ُلهأ هللا ذايعلاو
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 اًرجأ ُمظعأو ريثكب ُلَضفأ نيملسملا قيرط نع ءالؤه ةلازإف «هللا نيد نع
 ةئيس ةثيبخ راكفأ باحصأ اوناك اذإ «ِءالؤه ىذأ لير اذإف .هللا دنع

 | مهراكفأ ُلطبْتو ءاهيلع ُدَرُي «ةّيداحلإ
 : زيزعلا هباتك يف لوقي هللا نأل ا ر

 وأ اولي نأ اداس ضل ف نوعي لورو هنا نورا نیز < امتإ 7

  FAٍضرَأْلا حرم اومن وأ یخ نم مُهْلَجرأَو مهي ٍدْيَأ َملطَقَت وأ اوبل 4

 مهنأ ينعي ‹ عيونتلل اهنإ :ءاملعلا ضعب لاق 7 «وأ» و ء[۳۳ :ةدئاملا]

 «ضرألا نم اوفنيو ٍفالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقتو َنوبْلِصُيو َنولّتقُي

E صح 
 رمألا يلو نأ يأ «رْييْخَتلل انه «وأ» َّنِإ لب :ملعلا لهآ ضعب لاقو

E ١ 

. 5 
 ا

 اني

 فدا ضيا دي عطق ءاش نإو .مهبلصو مهلتق ءاش نإ : رّيخم

 لوق لوقلا اذهو «ةحلصٌملا هيف ىرَي ام بسح «ضرألا نم مهافن ءاش نإو

 ناسنإلا اذه نوكي امبر هنأل «رييختلل انه «وأ» نوكت نأ ينعأ ؛اًدج ديج

 لضم نوكيو ءاّبعص نوكي ديعبلا ىدملا ىلع هنكلو «لهس رهاظ مرج

 نم هفنا . لهس ناسنإلا اذه مرج نأ رمألا ٌيلول لوقن له ًالثم انهف .ةم

 لوقي دق «يفكي ىرسيلا هلجرو ىنميلا ُهَدي عطقا وأ « يفكي ٌهذرطا «ضرألا

 ةّرش نيملسملا يفكي ال اذه «لبقتسملا يف هنم ىشخي مآ اذه ؛يفكي ال

 برقأ رييختلل انه «وأ» نوكف .كلذ كل ءمعن :لوقن ؛هلتقأ نأ الإ

 . ةميرجلا بسح ىلع لزنت اهنوك نم باوصلل
 هلأ اا قرط نع الا اار 0 عا
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 قوس ىلإ وأ ٍنوُجُم ىلإ وأ «داحلإ ىلإ وأ ءرش ىلإ ةيعاد َّلك اوُليِزُي نأ
 وه اذه .داسفلاو رشلا نم ناك ءيش يأ نم ديري ام رشن نم عنمُي ثيحب

 بالا

 يف نيملسملا ىلع هللا مهألو نيذلا رومألا الو نأ كلش ال نكلو

 ومني ىتح هلَّوأ يف رمألاب نونواهتي .نواهت مهضعب يفو ريِصّقت مهضعب

 یو ل اج دادزيو

 ا وي يا

 اذه: وغ ىذألا ةلازإ ىلع ار بولا قيرط : ّيونعملا قيرطلاو

 لمعلاو «بولقلا ٍقيرط نع ىذألا ةلازإو . هللا ىلإ برقي امم هلك قيرطلا

 لاو . مادقألا قيرط نع ىذألا ةلازإ نم اًحاحلإ ٌّدشأو ءاّرجأ مظعأ حلاصلا

 :قفاوملا
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 َنَسْحاف ًاَّضَوَت ْنَم» كي هللا لوسر لاق :َلاَق ُهْنَع :رشَك يناثلا 9 6
 ٍةَعُمْجْلا َنْيَبَو ُهَنْيَب اَم ُهَل َرِفُع ءَتَصْنَأَو َعَمتْساَف َةَعُمُحْلا ىتآ هُن ءَءوُضْؤْلا + وو

 ١ 0 © هم + 2 م 2 ےس نين ھم ي هم «

 "لسم هاور «اّعَل ْنَقف اًصَحْلا سَم ْنَمَو ماكا ِةّنالَق ٌةَداِيِزَو

 «ةبطخلا يف تصنأو عمتسا نم لضف باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ ()

 . (۸9۷)مقر



 نيحلاصلا ضاير حرش

 ےس ہر رک

 حرشلا

 َنسحي نأ دعب ةعمجلا ىلإ روضحلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يف

 هنإف «؛ثصنيو «ٌبطخي وهو بيطخلا ىلإ عمتسي مث «هءوضو ناسنإلا

 وم دوب يسع E وجو

 E نأ ؛ناسنإلا ىلع ٌةَّقشم هيف هيف سيل

 ا لا

 نيحيحصلا يف تبث ام ضراعي ال ءاّضوت نَم» ثيدحلا اذه يف هلوقو

 ٌلسُع» : لاق ةا يبنلا نأ - هنع هللا يضر ٌيِرْدخلا ٍديعس يبأ نع ءامهريغو

 ىلع ٌةدايز هيف يناثلا تيدحلا اذه نإف “*«ميتحُم لك ىلع ٌبِجاو ةعمُجلا
 ةَجرخأ هنإف .هنم ٌحصأ اًضيأ هنأ امك .اهب ٌذَحويف «لوألا ثيدحلا
 دارأ نم ىلع ًالوأ بجيف «ملسم الإ ُهْج رخ مل اذهو :ةعسلا ةّمئألا

 ّنكلو ءاّمثآ ناك لعفي مل نإف ءاّبوجو ٌلستغي نأ ةعمجلا روضح
 ال ةعمجلا َّنإ لوقن ىتح ةبانج نع سيل ّلسغلا اذه نأل ا

 مثأ ناسنإلا هكرت اذإ «تابجاولا نم هريغك بجاو لسغ وه لب ؛ ؛ ٌحصت

 ظ ظ ا الاب ظ

 زما نأ ؟ةيجاو وه اهنا و ةالصلا ةكضل اطرتق: نسل هنأ ىلغ لاديو

 نينمؤملا ٌريمأو موي تاذ لخد  هنع هللا ىضر نافع ّنب نامثع قالا

 ‹ملسمو «(81/9)مقر .ةعمجلا موي لسغلا لضف باب «ةعمجلا تانك ‹«يراخبلا هج رخأ )1(

 ۸٤(. )مقر «لاجرلا نم غلاب لك ىلع ةعمجلا لسغ بوجو باب «ةعمجلا باتك



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 سس 0 97 7707 _ جي

 ةيمأ لاقف «ةعمجلا موي سانلا ُبطخي  هنع هللا يضر  باطخلا نب ٌرمع
 ىلع ثدز ام نينمؤملا َريمأ اي هللاو :لاقف ؟ترخأت اذامل :رمع َنينمؤملا

 نم نكمتي ملو  هنع هللا يضر - لْغش هنأك ينعي «ُثيتأ مث ثاضوت نأ

 يمال لاق نوم لورا لغ فو ريض: لاقت ا مروا

 ُمكُدحَأ ىتأ اذإ» : ي يبنلا لاق دقو اهنا ءوضرولاو:.: .نامثع نينمؤملا

 : الك يبنلا لاق دقو ؛ ءوضولا ىلع ٌرصتقت فيك ينعي ''”«لِستغيلف ةعُمجلا
 نكلو ! ؟لاستغالاب ةعمجلا ىتأ نم رمأف «لستغيلف ةعمجلا مكُدحأ ىتأ اذإ»

 يتلا ةعمجلا هتوفت امّبرف «لستغاو بهذ ول هنأل «ٌلستغاف بهذا هل ْلَقي مل

 . عرفلا ىلإ لصألا عيضيف لسغلا بجو اهلجأ نم
 ىلع لدي ناك ْنإو «فلؤملا هقاس يذلا تيدحلا اذه َّنأ لصاحلاف

 بوجو ىلع لدت ىرخأ ثيداحأ كانه نكل ؛لاستغالا بوجو مدع

 ٠ .لاستغالا
 ءةبطُخلا ىلإ عامتسالا ةليضف ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 اذه ملكتي الأ :ُثاصنإلاو ءةعمس اهاعرَي نأ :ٌغامتسالاو ءٌباصنإلاو
 . ملكتي الو «بيطخلا مالك هعمسب عباتيو ناسنإلا عمتسيف .امهنيب ٌقرفلا

 ٍةعمجلا موي مّلكتي ْنم» نأ :- مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا نع تبث دقو

 تا وحلا اا راحل: فا لوحت رامجلا ِلثَمك ءُبْطخَي ُمامإلاو

 تاک ءملسمو (AAY)» مقر ثيدح .(6) مقر باب «ةعمجلا تاك ‹«يراخبلا هجرخأ )۱(

 .(٥٤۸)مقر «ةعمجلا
 )770/١(. دنسملا ىف دمحأ هجرخأ (۲)



 CCDs نيحلاصلا ضاير حرش |
 هبَشلا ةجوو ؟اهلّمح اذإ بتكلاب عفتني ال هنكلو  ابتك ينعي - ارافسأ لمحي
 يذلاو» : يب لاقو «مّلكت هنأل ةبطخلاب عفتني مل رضح يذلا اذه َّنأ امه

 رج هتاف : يأ اغل ىنعمو ''"اغل دقف - هتكْشُي ينعي - ثصنأ : هل لوقي

 :ةريطخخ ةلاسملاف «ةعمجلا

 لوسرلا دهع يف ناك دقو ««اغَل ْدَقَف ىصَحلا ّسَم نَمو» :انه لاق اذهلو

 ربكأ وأ ءسَدَعلا لثم ٌراغصلا ئصحلا يهو «ةبصحلاب ٌدجسملا شرفي لك

 سانلا ضعب ناكف «نآلا اهشرفن يتلا شْمُملا لدب اهب شرفي «ٌلقأ وأ «ًاليلق
 :كلد هنآ مرآ هدب ا وأ مدي ايكت حلا ار
 عامتسالا نع هيهلي ىصحلا سَم َّنأل ؛ءاغَن ْدَقَف ئصحلا َسَم نّم» هيب لاقف

 اهب تَّلضف يتلا ةعمجلا باوث مرحي ينعي «هل ةعمج الف اغل نمو «ةبطخلل
 . اهريغ ىلع ةمألا هذه

 نم ريغب ْتَبعَي يذلا اًضيأ كلذكف «ىصحلا نم يف اذه ناك اذإو
 اهكرحي يتلا ةحورملا وأ «ةعاسلا وأ «ملقلا كيرحتب ثبعي يذلا ءئصحلا

 مامإلاو كوستي نأ ديري «كاوّسلاب تبعي يذلا وأ «ةجاح نود اهّقليو

 َساعنلا درطيل كوستي ذخأف ؛ ساعنلا وأ ُمونلا ُهَيتأي ْنأك «ةجاحل الإ ٌبطخي

 لجرلا نع انلئس دقو . ةبطخلا عامتسا ٍةحَلّصَمل هنأل «هب سأب ال اذهف ؛ هنع

 تعاملك انا ري سالا تعال علا ىف ديكس امكن

 ‹ملسمو ۹۳(۰ )مقر ‹ةعمجلا موي تاصنإلا باب «ةعمجألا سباتك ‹يراخبلا هج رخأ )010(



 22 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 اذه َّنأل ,زوجي ال هنأ ٌرهاظلاف ؟ال مأ زوجي له ءاهُبتكأ ةديفم ةلمج ىلع

 اذإف .نابلق هل سيل َناسنإلا نأل ءاهدعب يتأي امع ىّهلَت ةباتكلاب َلغتشا اذإ

 كلو ريم العراك ا نولي ةنانكلاب قي ناك
 هذه تءاج ثيح «.مهُحيري ام سانلل هللا لعج دق نآلا .هلل دمحلا

 ءةحار يف ةبطخلا ٌلّجست ّلجسملا رضحت نأ كناكمإبف .ْتالجَسُملا

 . قفوملا هللاو . تنك عضو يأ ىلع ‹كترايس يفوأ «كتيب يف اهيلإ عمتستو
 دا دا 54

 ُمِلْسُمْلا ُدْيَعْلا ًاّضوت اَذإ» :لاق ةَ هللا لوسر َّنأ ُهْنَع :رشع َتلاَثلا ٩۹

 َعَم هنْيَعِب اَهْيَلِإ َرَظَن ةَئيطُح ُلُك ِهِهْجَو ْنِم َجَرَخ ُهَهْحَو َلّسَغف ُنِمْؤُمْلا و
 َناَك ٍةَنيِطَخ لَك ِهْيَدَي ْنِم َجَرْخ ِهْيَدَي َلَسْع اًذإف ءِءاَمْلا رطق رخآ َعَم ؤا ءِءاَمْلا

 لك ْتَحَرخ ءِهْيَلُْجِر َلَسْع اًذإف ءِءاَمْلا ِرطَق ٍرخآ َعَم ؤا ءِءاَمْلا َعَم ُهاَدَي اَهْتَشَطَب

 َنِم اًيقن َجْرْحَي ىَتَح ِءاَمْلا رطق ٍرِخآ َعَم وأ ءِءاَملا َعَم ُهالْجِر اهتشَم ٍةئيطخ
 .'"”هلسم هاور «بونذلا

 مسالا

 حرشلا
 يراهم ضرع يس ا ا و وحر ترجل رك

 ا ماتي # :ىلاعت هلوق يف «هباتك يف هب هللا ّرمأ يذلا ءوضولا لئاضف
 م وحسم قارنا لإ ميدي 4 ا قالا لاو قادام

 نابعکل رم

  e:ةدئاملا] (نيبعكل 3[.

 .(۷) ص هجيرخت مدقت (۱)



 ب -- نيحلاصلا ضاير حرش
 «ناديلاو ءدجَولا ؛ةعبرألا ًءاضعألا هذه هيف رهط ءوضولا اذه

 اًريهطت نوكيو ءاّيّسح اًريهطت نوكي ٌُريهطتلا اذهو «نالجّرلاو «ُنمأرلاو
 .هيديو «ةهجو لسغي َناسنإلا َّنأل ؛ثهاظف اًيسح اًريهطت هوك اَمأ . اًيونعم

 ا ل ا ا و ا و
 ءُرعشلا هيف نوكي َسأرلا نأل ؛سأرلا يف َفّمخ هللا كلو ءءاضعألا

 لا هيف ناك اذإ ام الو نيارلا لق ولف «ندنلا ىلعأ وهن سالار
TSسور نر  

 ال ٌناسنإلا أّضوت اذإف ءطقف َحسملا ي سأرلا ضرف ّلعج نأ لجو رع هللا

 دا لامك ىلع لذي ھر( کا ف ووضولا ا :ةلطي هنآ كنق

 ةرهاظ اًبلاغ يه يتلا ءاضعألا هذه اورّهطي نأ هيقنتعم ىلع َضرف ثيح

 . ةزراب

 يهف ءُملسملا اهَدصقي نأ يغبني يتلا يهو «ةيونعملا ةراهطلا امأ

 . هينيعب اهيلإ رظن اياطخ ّلك ثجرخ هجو َلسغ اذإف «بونذلا نم هُريهطت

 دق فنألاف الإو «ليثمتلا ٍليبس ىلع وه امنإ - ملعأ هللاو - نيعلا ٌركذر

 مو «مارح مالكب ناسنإلا ملكتي دقف ؛ ٌىطخي دق ُمفلاو « ٌئطخب

 فاطر اما ؛ّنيعلا َركَذ نكلو ءاهگشب نأ ٌقح هل سيل

 .رظنلا

 و د ا د موضرلاب هيدعو الا كلتلف
 .هيلجر اياطخ ثجرحخ هيلجر لسغ اذإف «هيدي اياطخ ثجرخ هيدي لسغ

 ءوضولا َركذ َنيح ىلاعت هللا لاق اذهلو .بونذلا نم اًيقن وكي ىتح



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
DE 

 ديرب نکو O E ديري ام # : مُّميَتلاو لسغلاو

 کی مكمن لَو «ئنعمو اح ءاًئطابو اًرهاظ ينعي ۰4 مكره
 ا اذإ ناسنالل يغبنيف :[7 :ةدئاملا] ( تو رک شک ْمُكحَلَعَ
 اذهب نوكر. ےک اطا کب نوكي وضو نأ یا + عملا ذه
 . قفوملا هللاو .- لجو رع هللا ىلع رجلا اًبستحم ٍءوضولا

 ُسْمْخْلا ثاوّلّصلا» :لاق ب هللا لوسر نع هنع :رشع عبارلا ٠

 ِتَيْنّتُْحا اذإ ّنُهَنْيَي اَمل ٌتاَرْفكُم َناَضَمَر ىلإ ٌناَضَمَرَو ةَعُّمُجلا ىلإ ةَعُمُحْلاَو

 ."'”ملسم هاور «ُرْياَبَكْلا

 ام ىَلَع ْمُكّلُدَأ الآ» دلي هللا لوسر لاق :لاق هنع :َرشَع َسماَخْلا 7 ٠١

 :لاق ها َلوُسَر اَي ىَلَب :اولاق «؟ِتاَجَرَّدلا هب ُعْفْرَيَو ءاَياَطَخْلا هب هللا وُحْمَي

 ةالّصلا ُراَظَتْناَو ءِدِحاَسملا ىلإ اًطْخْلا ةَرْثكو «ه ٍراَكَمْلا ىلع ِءوضؤلا ٌغاَبْسِإ»

 ."”ملسم هاور «ٌطابَرلا ُمُكِلذف ءِةالَّصلا َدْعَب
 حرشلا

 هللا يضر - ةريره يبأ نع هلقن اميف -ىلاعت هللا همحر - فلؤملا لاق

 ٌناضمرو «ةعمُجلا ىلإ ةعمُجلاو ,ُسدخلا ُتاولّصلا» : لاق يب ئبنلا نأ -

 تاولصلا نأ ىنعي «رئابكلا ِتبِنُتُجا اذإ ّنهنيب امل ٌتارْفكم «ناضمر ىلإ

 .(۸) ص هجيرخت مدقت 210

 Na هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ باب «ةراهطلا باتك < «ملسم هجرخأ )۲)



 ص9س نيحلاصلا ضاير حرش
 ىلإ رهظلا نمو ءرهظلا ىلإ رجفلا ةالص نيب ام اياطخلا ٌرَمكت َسمخلا

 ءاشعلا نمو «ءاشعلا ىلإ برغملا نمو «برغملا ىلإ رصعلا نمو ‹رصعلا

 َنَقتأو هيس ناسنإلا لمع اذإف .اياطخلا نم اهنيب ام ٌرَمكت هذه ءرجفلا ىلإ

 تيدتحتااذإ1 لاق نكل «اياطخلا وسمت اهنإف 4 سمخلا تاولصلا هذه

 . بونذلا ٌرئابك تبنتجا اذإ ينعي (رئابكلا

 لكف ,ةّصاخ ةبوقع عراشلا هيلع بتر بنذ لك : ىه بونذلا رئابكو

 ايندلا يف دح هيف ءيش لك «بونذلا ٍرئابك نم وهف ةلعاف ةا ٌيبنلا نعل بنذ
 نمؤي ال» لثم «ناميإ ُيفن هيف وأ ءابرلا لكأك ةرخآلا يف ٌديعو وأ «ىنزلاك
 نم» لثم «هنم ةءارب هيف وأ .''”(هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مک دحأ

 . بونذلا رئابك نم وهف «كلذ هبشأ ام وأ «'"”(انم سيلف انّشغ

 : (رئابكلا تبنتجا اذإ» : 4 هلوق ىف هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخاو

 الإ ُدَّمكت ال اهنأو «رئابكلا ِتبنثجا اذإ ُرَّمكُت رئاغصلا نأ ثيدحلا ىنعم له

 ثيدحلا ىنعم نأ وأ ؟رئابكلا بانتجاو «سمخلا تاولصلا : امه نيطرشب

 ريفكتل ٌنوكيف اذه ىلعو ءاهرّمكت الف َرئابكلا الإ َنهنيب امل ٌةراّمك اهنأ

 وأ « سمخلا تاولصلا هذه ةفاقأ وهو .دحاو طرب رئاغصلا تاسلا

 هّللاو  ردابتملا وه اذهو «ناضمر نأ اسمو وأ «ةعمجلا ىلإ اجا

 «هسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ناميإلا نم باب «ناميإلا باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(

 ام هراجو هيخأل بحي ال نمع ناميإلا يفن باب «ناميإلا باتك ءملسمو .(7١)مقر

 .(50)مقر «هسفنل بحي

 )١١9(. ص هجيرخت مدقت )۲(



 DÎ) ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 الف َرئابكلا الإ اهنيب ام ٌرمكت َسمخلا تاولصلا نأ : ىنعملا نأ  ملعأ

 نامر ىلا نامر كلذكو «ةفيحلا ىلإ خلا كل ك

 َّنإف ةّصاخ ةبوت بتي مل اذإف ءةّصاخ ةبوت نم اهل ّدبال ٌرئابكلا َّنأل كلذو
 . ةّصاخ ةبوت نم َّدبال لب ءاهرّمكت ال ةحلاصلا َلامعألا

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  ّئبنلا نأ وهف «يناثلا ةريره يبأ ُثيدح امأ

 .هباوج يف نولوقيس اذام ةا ٌئيبنلا ملعي ءاَضْرَع هباحصأ ىلع ضرع
 ضرعي اًنايحأ هنأ «مالسلاو ةالصلا هيلع هميلعت نسح نم اذه نكلو

 : لاق اا قلت اا نرمو كلل دلا هد ي ا رغ نالا

 مهيلع ضرعي «؟تاجردلا هب عفريو ءاياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ»

 ءانربخأ هللا لوسر اي معن :نولوقيس مهنأ مولعملا نمو E Gk لف
 لا نم ةبولسألا اذهو ةغيصلا هذم دخلا مالسلاو ةالصلا هيلع  هنكلو

 اننإف انربخأ ينعي « هللا لوسر اي ىلب :اولاق «مهيلإ ىقليس ام ىلإ اوهبتني نأ
 ٌعابسإ»» :لاق .اياطخلا هب احمتو تاجردلا هب عفرت امب انربخت نأ ٌدون

 دعب ةالصلا ُناظتناو ءدجاسملا ىلإ اطّخلا ٌةرثكو .هراكّملا ىلع ِءوضؤلا
 ظ : ءايشأ ةثالث هذه . «ةالصلا

 مايأ يف ٍءوضولا مامتإ ينعي «هراكملا ىلع ٍءوضولا غابسإ :ًالوأ
 ينعي ءوضولا مامتإو ارا اف اعلا نورك َمايأ نأل ؛ءاتشلا

 .ذه عم ةعوضو ُةاسنإلاٌيسأ ااف «سفنلا ىلع اشم هشم هيف نوكيف «هغابسإ

 ّطحيو دبعلا ٍتاجرد كلذب هللا ٌمفريف «ناميإلا لامك ىلع اذه لد ةّفشملا
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 ءدجاسملا ٌناسنإلا دصقي نأ ينعي , دجاسملا ىلإ اطُحلا ةرثك : اينا
 .دجسملا َدْعَي ولو «سمخلا تاولصلا يف كلذو «ّنهنايتإ هل عرش ثيح
 ناسنإلا راف «نايسألا تاج توادرا تلا نع سلا الك ها

 الإ ةجرخي ال ءدجسملا ىلإ هنم جرخ مث «ءوضولا غبسأو هتيب يف اضوت اذإ
 e ارد اج كلا نرالا ةدهباو رطح طبل .ةالصلا

 ىلإ هقوش ةَّدش نم َناسنإلا َّنأ ينعي «ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتنا : اثلاث

 ءاهرظتني ىرخألا ةالصلاب ٌقلعتم هبلقف «ةالص نم غرف املك «تاولصلا

 لاق يتلا «ةميظعلا تاولصلا هذهل هقوشو هتَّبحمو هناميإ ىلع لدي اذه َّنِإف
 رظتني ناك اذإف . '«ةالصلا يف ينيع ٌةَرَق ثلعججو» اي هللا لوسر اهنع

 هب فكي «تاخردلا. هب هللا عفري امم اذه نإف «ةالصلا دعب ةالصلا

 ظ . اياطخلا

 ٌردعلا داهج ىلع ٌةماقإلا : طابتلا ٌلصأ «طابرلا مكلذف» : ال هلوقو

 بش كلذلف «لامعألا مظعأ نم اذهو ءاهدادعإو ليخلا طابتراو برحلاب

 ةبظاوملا نأ يأ تدخلا اذه يف ةدابعلاو لالا لاعفألا نم َركذ ام هب

 . هللا ليبس يف داهجلاك ةدابعلاو ةالصلاو ةراهطلا ىلع

 يف ديَحأَو «(۳۹۳۹)مقر «ءاسنلا بح باب «ءاسنلا ةرشع باتك «ىئاسنلا هج رخأ 6

 .(٤۳۱۲)مقر عماجلا حيحص يف وهو ۲۸۵١(‹ ۱۹۹ ۱۲۸ /۳)دنسملا



 OD ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 هذه نأ :ىتعملاو «ءىشلا هب طبرث امل هسا انهاه طابرلا نإ :لبقو

 .اهنع هّقكتو يصاعملا نع اهّبحاص طبرت لالخلا
 هذه نأل ؛ريخلا قرط ةرثك باب يف فلؤملا امهركذ ٍناثيدحلا ٍناذه

 راه لا ل ديلا سل ل والعلاقة

 .هراكملا ىلع ٍءوضولا غابسإ «دجاسملا ىلإ اطّخلا ةرثك «ناضمر ىلإ
 . قفوملا هللاو . ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتنا

 لاق :لاق  هنع هللا يضر  ٌّيِرَعْشألا ىسوم يبأ نع :َرْشَع سداّسلا 9 ۲

 . "هيلع ٌقفتم َةَّنَجْلا َلَخَد ِنْيَدِرَيْلا ىَّلَص ْنَم» هلي هللا لوسر

 .ُرصَعْلاَو ٌحْبّصلا «ِناَدْرَبْلا

 وأ ُدْبَعْلا ضِرَم اذإ» :ا هللا لوسر لاق :لاق هنع :رشع َعباسلا - 1

 .'' يراخبلا هاور ءاًحيحَص اًميقُم ُلَمْعَي َناك اَم ُلْثِم ُهَل َبِتُك َنْفاَس

 حرشلا
 - يرعشألا ىسوم يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ّلقن

 «ةّنجلا ّلخد ِنْيَدْرَبلا ىلص نم» : لاق اب ّيبنلا نأ_ هنع هللا يضر

 ,(01754)وقر «رجفلا ةالص لضف باب «ةالصلا تيقاوم باتك .يراخبلا هجرخأ )١(

 .(570)مقر ءرصعلاو حبصلا يتالص لضف باب «دجاسملا باتك «ملسمو

 ‹ةماقإلا يف لمعي ناك ام لثم رفاسملل بتكي باب «داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 2 .(5995)مقر
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 عقت رجفلا ةالص نأل كلذو ءرصعلا ةالصو رجفلا ةالص امه :نادربلا

 راهنلا نم ٌنوكي ام دربأ يف عقت رصعلا ةالصو «ليللا نم ُنوكي ام دربأ يف
 نيتاه ىلع ةظفاحملا نأ ينعي «ةنجلا لحد امهّداَص ْنم «لاوزلا دعب

 . ةّنجلا لوخد بابسأ نم امهتماقإو نيتالصلا

 َنورتس مكنإ» :لاق هنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌّئبنلا نع تبث دقو

 ١ هيبشت ىنعملا سيلو ءايؤرلاب ايؤرلا هيبشت هيف اذه «رمقلا اذه نورت امك مكّبر

 ةّيقيقح ةيؤر ةنورت مكنكلو «ءيش هلثمك سيل هللا نأل «يئرملاب يئرملا

 لجأ لجو رع هللا نإف الإو «ردبلا ةليل َرمقلا ٌناسنإلا ىري امك ةدكؤم
 . هتاقولخم نم ءيش هّهباشي نأ نم مظعأو

 ىلع اويلغُت الأ ٌمَدعطتسا نإف» : ثيدحلا اذه رخآ يف لك ٌييبنلا لاق مث

 2 لبق يتلاب ينعي '''«اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ٍةالص
 ٌلضفأ امه ناتالصلا ناتاهف لا اهبورغ لبق يتلاو ركنا للا

 لاق يتلا ىطسولا ةالصلا يه اهنأل ؛رصعلا ةالص امهلضفأو «تاولصلا

 4 َنيِتِدَق ل اوموفو طَسْوْلا ةوصلاو تولسصلا لعأوظفدَح :  اهنع ىلاعت هللا
 ًالم» : بازحألا ةوزغ يف لاق هنأ ا ّيبنلا نع حص دق هنإف .[7178 :ةرقبلا]

 '"'«رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش امك اًران مهّروبقو مهتويب هللا

 ظ .(٤٥٥)مقر ءرصعلا ةالص لضف باب «ةالصلا تيقاوم باتك «يراخببلا هجرخأ )١(

 ؛ةلزلزلاو ةميزهلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب «داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 ءرصعلا ةالص تيوفت يف ظيلغتلا باب «دجاسملا باتك ءملسمو «(۲۹۳۱)مقر

 .(5؟1/)مقر



 ےس 0ک ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 . رصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا نأ ةي هللا لوسر نم ٌحيرص صن اذهو

 ىلع امهالص دارملا «نيدزّبلا ىَّلص نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع ُهلوقو

 باحصأ نم ناك اذإو «تقولا يف امهب ين ا5ا كورا یار

 لحي الو «ةبجاو ًةعامجلا نأل «ةعامجلا عم امهب ِتأيلف ٍلاجرلاك ةعامجلا
 . اهيلعٌر داق وهو ٍدجسملا يف ةعامجلا ةالص َعَدَي نأ لجرل

 ّبتُك نفاس وأ ُدبعلا ضرَم اذإ» : لاق هيب ئبنلا نأ وهف : يناثلا ةثيدح امأ

 نأ هتداع نم ناك اذإ َناسنإلا نأ ينعي «اكيحص اًميِقُم لمعي ناك ام ُلثم هل

 . الماك رجألا هل ٌبتكُي هنإف «هيلع ردقي ملف ّضرم مث ءاًحلاص ًالمع لمعي
 . همعن ىلع هلل دمحلاو

 ملو تضرم مث ءةعامجلا عم ّيلصت نأ كتداع نم ًالثم تنك اذإ

 عبس كل ُبتكُي «ةعامجلا عم ّلصم كنأكف «ةعامجلا عم ّيلصت نأ عطتست

 نأ ٍدلبلا يف ٌميقم تنأو كتداع نم ناكو ترفاس ولو «ةجرد نورشعو

 امل كنكلو ءرّبكتو َللِهتو حبست نأو ءانآرق أرقت نأو «لفاون ّيلصت

 دلبلا يف هلمعت تنك ام كل ٌبتكُي هنإف ءاذه نع رفسلاب تلغشنا ترفاس

 ُبتكُي هنإف ءدحأ كعم سيل ٌربلا يف كدحو تيلصو ترفاس ول ًالثم .اًميقم
 . ةعامجلا عم يلصت ةماقإلا لاح يف تنك اذإ ًالماك ةعامجلا ةالص ٌرِجأ كل

 .غارفلاو ةحصلا لاح يف ماد ام لقاعلل يغبني هنأ ىلع هيبنت اذه يفو

 وي دو وسو و

 ىتح ءاًحلاص لمعا «غارفلا منتغا .ةّكصلا منتغا .ةلماك هل ْتِبَتَك

 نبا لاق اذهلو .دمحلا هللو الماك كل ّبتك هريغ وأ ضرمب هنع تلغش
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 يف ءاج اذكه «'«كتومل ٌكتايح نمو «كضرمل ٌكتحص نم ذخ» :رمع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا لوق نم امإو .هلوق نم امإ ‹ رمع نبا ثيدح

 بتك ضرم اذإ ىتح «ةصرفلا منتغي نأ ةكصلا لاح يف هل يغبني ٌناسنإلا نأ

 اا اميقم ماد ام ًصرحي نأو «ةّحصلا يف هلمع هل

 هللا لأسن .ةماقإلا يف لمعي ناك ام هل ّبتك َرفاس اذإ ىتح «ةحلاصلا

 . لمعلا مكلو انل حلصيو ء«ةّينلا مكلو انل ّصلخي

 ::اک هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - رباح ْنَع :َرشَع َنماَّثلا - ٤

 هللا يضر ِةْفْيَذُح ةياور نم ملسم هاورو «يراخبلا هاور «ٌةَقَدَص ِفوُرْعَم ٌلك»

0 

 قرط ةرثك باب ىف هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  ٌفلؤملا لاق

 8 » : لاق كك ئبنلا نأ ءامهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع «تاريخلا

 . «ةقدص فورعم

 ناك نإو «هلل هب َدّبعَتُي امم ناك نإ ُهنْسُح عرشلا يف فرع ام :فورعملا

 رباع كنأك ايندلا يف نك» :ِهلَك يبنلا لوق باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1515)مقر . («ليبس

 ثيدح نم (١7١1)مقر «ةقدص فورعم لك باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك ءملسمو «هنع هللا يضر رباج

 . هنع هللا يضر ةفيدح ثيدح نم (0١٠٠)مقر «فورعملا نم عون



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
CD 

 ٌثيدحلا اذهو «هنسح ىلع سانلا ٌفراعت امم وهف سانلا هب لماعتي امم

 «ةقدص هنإف هللا ىلإ هب ٌدّبعتت لمع لكف ءاذهو اذه ٌلمشي «فورعم لك»

 لکو ا كو ةق ديس ديس 8 : قباس ِثیدح يف درو امك

 . ''”(ةقدص ركنملا نع ٌئهنو «ةقدص فورعملاب ٌرمأو «ةقدص ٍةديمحت

ECD ySويف نيالا نيب  

 نم كلذ ريغب وأ «هاجلاب وأ «لاملاب ٍقلخلا ىلإ ٍناسحإلا لثم «فورعم
 «سوبع هجوب ال ٍقلط هجوب كاخأ ئقلت نأ :كلذ نمو .ناسحإلا عاونأ

 مهمحر - ءاملعلا لاق اذهلو ؛رورسلا هيلع لحدث نأو «لوقلا هل َنيلث نأو

 رورسلا هيلع َلَخدُي نأ ءاّضيرم ُناسنإلا داع اذإ ريخلا نم نإ :- هللا

 هضرم ناك ْنأب «لاق ام فالخ ىلع ُرمألا ناك نإو «ةيفاع يف تنأ :لوقيو

 لاخدإ نأل «هنود وه نمم نسحأ ةيفاع يف هنأ ايوان كلذ ٌلوقي ءاّديدش

 اًضيرم ناك اذإ َناسنإلا نأ ٌدجت اذهلو . ءافشلل ٌببس ضيرملا ىلع رورسلا

 رس رضي ال نّيه ثيسي ٌءيش اذه نإ ناسنالا هل لاق اذإ ءاًريغص ايداع اضرم

 قلعي ٍناسنإلا نوكو «هئافشل ٌببس ضرملا نايسنو «ضرملا يسنو كلذب

 هيف لجرب كلذل ًالثم مكل برضأو .هئاقبل ٌببس كلذف ضرملاب ٌهبلق

 غّرفت اذإ نكل «حرجلا ملأب ٌنمحي ال ىرخأ ةجاحب ىهلت اذإ هنأ دجت «حرج
E۰  

 تاراّيسلا ىلع ًءايشألا نولمحي نيذلا نيلاّمحلا ىلإ ًالثم رظنا

 .(160١)ص هجيرخت مدقت 010
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 نيج تل ا

 ال لمحي ماد ام هنكلو «هحرجیف ٌءيش همدق ىلع طقسي اًنايحأ ءاهنولزنُيو
 . ملأتو هب ٌّسسحأ غرف اذإف «هب ٌنسحي الو هبرعشي

 ناب ةليمأتو «هيلع رورسلا ٌلاخدإو «ضرملا نع ضيرملا ةلفغف نذإ

 !| اجال ابي 0ا ديرو «يقرعلا هيأ ااا ین لجو

 تّبصتي اًرتحم هتيأرو كبنج ىلإ اًدحأ نأ ول . ةقدص فورعم لك نذإ

aبوب سوو  

 اذهف كلذ هبشأ امو مهل ةفايضلا ليجعتو طاسبنالاب ٌفويضلا َتلباق ول

 . ةقذص

 افويض ةكئالملا ُهّنءاج امل - مالسلاو ةالصلا هيلع - ميهاربإ ىلإ رظنا

 ٌمالس ميهاربإ لوقو :ءاملعلا لاق .مالس :لاق . اًمالس :اولاق ؟عنص اذام

 االس ماس يع , اًمالس ةكئالملا لوق نأل ءامالس ةكئالملا لوق نم غلبأ

eةلمج مالس : ميهاربإ لوقو .  

 ةالصلا هيلع عنص اذامو . غلبأ وهف رارمتسالاو ِتوبثلا ىلع دت ٌةّيمس

 . نيمس لجعب ًءاجف هلهأ ىلإ غار ؟ 5

 نسح نم اذهو «ةيفُحب اًعرسم ٌفرصنا ُهانعم : ءاملعلا لاق : عاف 3

 عارف # اًئيش ديرن ام رظتنا :اولوقي وأ «هوعنمي الئل اًعرسم بهذ . ةفايضلا

 ٍلَجِعِب # :ىرخألا ةيآلا يفو ء[١۲ :تايراذلا] € ِنيِمَس ٍلَجَعب َجَه ءوِلهَأ تکل

 .[14 :دوه] «ٍِذيِنَح

 محللا نم ٌمعطأ ّيوشملا محللا نأ ٌمولعمو ءاّيوشم ينعي :ذينح
 نإ :نولوقي ءاملعلاو 4ِلَجِعب َهآَجَه 8 هيف اًيقاب ٌنوكي ُهّمعط نأل «خوبطملا



 س 9 ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 : ىلاعت لاق مث .اًمعطو اًئيل همحلل نأل ءمحللا عاونأ لضفأ نم لجعلا

 ماعلا اكن ىلإ اربعتا ره كافر و ين سيفو اما ترق

 . مهيلإ برق امنإو

 ek .اولك : مهل لقي ملو (توكأت الأ # :لاق مث

 . مهرمأي ملو لكألا مهيلع ضرع ينعي
 '/ لب «فاوجأ مهل سيل .نولكأي ال مهف ءاولكأي مل ةكئالملا نكلو

 : ءايبنألا] توري ال رالاو للا نوح $: اًدحاو اًدسج رون نم هللا مهقلخ

 .ببسلا اذهل اولكأي ملف ؛ هللا ناحبس «هللا ناحبس : نولوقي اًمئاد ۰

 برعلا ةداع نم هنإ :نولوقي . اولكأي مل مهنأل 4 ةي مب سو $

 ءاج اذإ هنأ نآلا ىلإ انتداع نمف اذهلو . دش طئبأت دقف لكأي مل اذإ فيضلا نأ

 : اولاق خلامي مل اذإف ءانماعط نم قذ ينعي «حلام :اولاق لكأي ملو فيضلا

 - مالسلاو ًةالصلا هيلع - ٌميهاربإ مهركنف .اًرش انب یون دق لجرلا اذه نإ
 ورو فال اولاق # رمألا هل اونيب مث . 4 ت ل أولا # ةفيخ مهنم َسجوأو

 .تربك دق هتأرما تناكو «ربک دق ناكو «[۲۸ :تايراذلا] € ریلع ملعب

 َكَصَ ظ «ةحيص يف يأ 4 َمَّرَص ىف ىرشبلا ٍتعمس امل 4متر تلقا
 تلاق ؟ميقع زوجع انأو دلأأ ينعي «44 مَ روج كامو ل ءابجع اھ
 اا وو و

 . نوكيف نك هل لاق

 مق انهو ء۰ ٠ :تايراذلا] 4 ُمِيلَمْلَأ ےب بلا وه هنا # : ىلاعت لاق مث

 ُببسلاو «ميكحلا ىلع ميلعلا ُمَدَقُي ةريثك ٍتايآ يفو «ميلعلا ىلع ميكحلا
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CD 

 اهل ام ءاهرئاظن نع ثجرخ «زوجع يهو دلت اهنوك يأ «ةلأسملا هذه نأ

 نأ ٌميكح هللا نأ ينعي «ةمكحلا ىلع لادلا ميكحلاب أدبف ءاردان الإ ٌريظن

 . زوجع تنو يدلت

 نسح يف لثملا برض دق  مالسلاو ةالصلا هيلع  ميهاربإ نأ ٌمهملا

 عنصاف «ةقدص ٍفورعم ّلكو «فورعملا نم ةفايضلا ٌنسحو «ةفايضلا

 . ةقدصلا باوث اهيلع ُبائت ٌةقدص هذه نأ ملعاو ءاقورعمو اًريخ سانلل

 . قفوملا هللاو

 روت الو ةَقَدَص هل ُهْنِم ّقِرُس امو ,ةَقَدّص هَل ُهْنِم ّلكأ اَم ناك الإ اًسْرَع هوه

 ار «ةقّدَص هل َناك

 هَباَد لَو ٌناسنإ هْنم لكاَيف ءاَسْوَع ُمِلْمُمْلا ن ُسِرْعَي الف» :هل ةياور يفو

 '"'ةَماّيقلا ِمْوَي ىلإ َةَقَدَّص هَل َناك لإ ٌرْيَط

 ُسِرْغَي ِمِلْسُم ْنِم اًم» :ِيي هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَع رش مسالا 9 ٥

 غن حا
(0 

)۱( 

 ج

 ناَسنِإ ةنم لكاّيف ءاَعْرَز ُعَرْرَي آلو ءاًسْرْغ ٌمِلْسُم ُسِرْعَي ال» :هل ٍةياور يفو
 35 22 8 32 ما اودع ر 7 یا و ا ا هو ل ا ا ب ما و ر

 يضر سنأ ةداور ْنم اًعيمَج ُهاَبوَرَو ' ! «ةقّدص هَل تناك الإ ءىش الو داد الو

 .(10655١؟)مقر «عرزلاو سرغلا لضف باب «ةاقاسملا باتك «ملسم ا )010

 .[١٠](۲١٠٠)مقر «عرزلاو سرغلا لضف باب «ةاقاسملا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 .[810159؟)مقر «عرزلاو سرغلا لضف باب «ةاقاسملا باتك ءملسم هجرخأ (۳)



 7 05 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 .'”هنع هللا

 .ُهّصْقْنَي :يأ «هُؤَّرْرَي» :ةلوق

 حرشلا
 هلقن ام تاريخلا قرط ةرثك باب يف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ءاّسرغ سرغ نميف ركذ ةي ّيبنلا نأ ءامهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع
 وأ هصقن وأ «كلذ ريغ وأ ءريط وأ «ناويح وأ «ناسنإ نم «ءيش هنم لكأف

 ىلعو «عرزلا ىلع ٌثح ثيدحلا اذه يفف . ةقدص كلذب هل هنإف «هنم قرس

 .نيدلا يف ةحلصم هيف «ريثكلا ٌريخلا هيف سرغلاو عرزلا نأو «سرغلا

 . ايندلا يف ةحلصمو

 عرزلاو سرغلا ةحلصمو « جاتنإ نم هيف لصحي امف :ايندلا ةحلصم امأ

 عرازلا سفن عفني سرغلاو عرزلا نأل «دوقنلاو مهاردلا ةحلصمك تسيل
 ءارشو «رمثلا ِءارشب «هنم َنوعفتني سانلا لك ءهّلك َدلبلا عفنيو «سراغلاو

 ٍفالخب «هتاريخل ةرثكو عمتجملل ومن اذه يف نوكيو «هنم لكألاو ءّبَحلا

 . دحأ اهب عفتني الو تيدانصلا يف عدوت يتلا مهاردلا

 وأ «ةمامح وأ ءروفصع ؛ريط هنم ّلكأ نإ هنإف : ةينيدلا عفانملا امأ

 مل وأ كلذ ًءاش ءاوس «ةقدص هل هنإف «ةدحاو ةّبح ولو اهريغ وأ «ةجاجد

 اذه هلابب نكي مل سرغ نيح وأ ٌعرز نيح َناسنإلا نأ ّضرف ول ىتح ءأشي

 .هنم لكأ اذإ سرغلاو عرزلا لضف باب «ةعرازملاو ثرحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(1607١)مقر .عرزلاو سرغلا لضف باب «ةاقاسملا باک ءملسمو «(۲۳۲۰)مقر
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 0 1 رح

 هنم ّقرس ول كلذ نم ٌبجعأو «ةقدص هل َراص هنم لكأ اذإ هنإف ءرمألا

 ىف هبحاصل نإف ءاّرمت هنم قرسو لخن ىلإ ًالثم ٌصخش َءاج ول امك «قراس

 نإف كلذ عمو «ةمكحملا ىلإ هعفرل قراسلا اذهب َملع ول هنأ عم ءاّرجأ كلذ

 ! ةمايقلا موي ىلإ ةقدص ةقرسلا هذهب هل ٌبتكي ىلاعت هللا

 هبحاصل ناك اهماوهو ضرألاةباود عرزلا اذه نم ّلكأ اذإ اضيأ كلذك

 ةالضلا هيلع لا نخ ىلع انار لاد تدخلا اذه يفك ادص
 ةينيدلا ةحلصملا نم هيف امل «سرغلا ىلعو عرزلا ىلع - مالسلاو

 ظ > . ةّيويندلا حلاصملاو

 نإف «ريخلا نم ُسانلا هب عفتنا ام نأو «ريخلا قرط ةرثك ىلع ليلد هيفو

 جِلْضِإ وأ ٍفوُرْعَم وأ ٍةَفَدَص َرمأ ّنَم الإ ْمُهسَوجن ني ريك يف َريَحاَل 4#
 و ترا ص وص ےک رو س و س وم ص 2 صو سر اخ م ور

 * اًميِظع اَرْجَأ دلو َفْوَسَف ولا ِتاضرم َءآَعِتِبَأ كلذ لَعْفَي نَمَو سالا تب

 ءاوس «ةيخ اهيف ءايشألا هذه نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذف ١١5[« :ءاسنلا]
 م ا ظ 9 ٠ 000 ع رب 1 ع

 : لوقي هللا نإف هللا هجو ءاغتبا كلذب ىون نإف وني مل مآ یون «فورعمو

 تناك اهب ٌسانلا عفتنا اذإ عفانملاو َحلاصملا نأ ىلع ليلد اذه ىفو

 هللا هاناو «ريخ ىلع اًريخ داز ىون نإف «وني مل ْنِإو اًرجأو اهبحاصل اًريخ

 مكيلعو يلع ّنمي نأ ميظعلا هللا لأسأ .اًميظع اًرجأ هلضف نم ىلاعت

 . ميرك داوج هنإ كك لوسرلل ةعباتملاو صالخإلاب



 ا ر ص ظ ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 ْعَلَبف ءِدِحْسَمْلا َبْوَق اوُلقَتْني نأ َةَمِلَس وثب دار 3 :َنوؤشعلا - ۹

 َبْرُق اولقتنت نأ َنوُديِرُت ْمُكْنأ يِنَعَلَب ْدَق ُهّنإ» :ْمُهَل لاقف هلي هللا لوسر
 ْمُكراَيَد ةَمِلَس يِنَب» :لاقف كلذ اَنْدَرَأ ْدَق للا لوسر اي ْمَعْن :اوُناَقَف «؟ِدِحْسَمْلا

 ظ ملسم هاور «مُكْرانآ بنُ ْمُكراَيِ «ْمُكْرانآ ْبَْعت
 .٠  3ع 8 ۰ ۲ ر کک 2 ك :

 اضيأ يراخبلا هاورو 5 'هلسم هاور «ةجّرد ةوطخ لكب نإ» :ةداور يفو

) ) (۳) ) 

(۱) 

 هنع هنا يضر سُنا ةياور ْنِب انعم
 ,مهنع هللا يضر راصنألا نم ةفورعم ةليبق :ماللا رسكب «ةَمِلَس وُنَب»و

 .مُماطح «ْمُهُراَثآو»

 حرشلا
 هللا يضر هللادبع نب رباج نع هلقن ام ىلاعت هللا همحر  ُفلؤملا لاق

 مهرايد نم اولقتني ءدجسملا نم اوبرقي نأ ةملس ونب دارأ :لاق  امهنع

 اوكردي نأ لجأ نم هلك ّيبنلا دجسم برق اونوكي ىتح مهئايحأو
 هنإ» :لاق «مهلأسف ايب ّيبنلا كلذ غلبف «هملع نم اوّقلتيو هعم ٍتاولصلا

 دق هللا لوسر اي معن :اولاق «دجسملا ّبرق اولقتنت نأ َنوديرت مكنأ ينغلب دق
 سبو «نيترم اهلاق «مكراثآ ٌبتكت مكرايد» : ا هللا E . كلذ اندرأ

 ردوا س وخ 4 مهلاذأ جيل
 ال هنإف ءدجسملا ىلإ ٌناسنإلا ىشم اذإ هنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفف

 .(510)مقر «دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثك لضف باب «دجاسملا :باتك «ملسم هجرخأ )١(

 (O «دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثك لضف باب «دجاسملا باتك <« ءملسم هجرخأ )۲)

 .(505 «٥٥٦)مقر «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)
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 کک رج

 يبأ ثيدح يف اًرّسفم كلذ ءاج دقو «ةجرد اهب هل مفر الإ ةوطخ وطخي

 جرخ مث ءءوضولا غبساف ًاضوت نم» : لاق ةه ئبنلا نأ «هنع هللا يضر ةريره

 اهب هل هللا ّبتك الإ ةوطخ ُطْخَي مل ,ةالصلا الإ هجرخُي ال ,دجسملا ىلإ هتيب نم

 اهب هل ْعفرُي هنأ : لوألا ؛نیئیش ُبتكيسف 27«ةئيطخ اهب هنع طحو ءةجرد

 ی رپ يا ايكون اذإ الج يطع دبع اهب طي ا یال جرد

 مأ - ةليلق تاوطخلا تناك ءاوس ينعي - ًاليلق كلذ ناك ءاوس ءءوضولا

 اهب هنع ٌطّسيو «ةجرد اهب عفرُي :نائيش ةوطخ لكب هل بتكُي هنإف «ةريثك

 هنإف «دحأ نع ءيش ٍناسنإلل لقت اذإ هنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 لوقي نأ لبق ةملس ينب لكي ٌبنلا لأس اذهلو «ءيشلاب مكحي نأ لبق ُثّبثتي

 ا بلا م

 ىضتقمب مكحي نأ لبق َتّبثتي تّبثتي نأ ٍدحأ نع ءيش هل لقن اذإ ٍناسنإلل يغبني

 قصي ةنوك اأ ءاربتعم كليقث انيزر اًناسنإ نوكي ىتح «هل لقن يذلا ٍءيشلا
 لب «ررض هل لصحيو دا يللا و يك وا « لقت ام لكب

 داك تبي نأ هيلع يغبني ناسنإلا

 اهنم نأو «تاريخلا قرط ةرثك ىلع يلد اًضيأ ٍثيدحلا اذه ىفو

 هب ًطحيو «تاجردلا هب هللا فري امم قبس امك وهو ءدجاسملا ىلإ ّيشملا

 ريفكتو «بونذلا ةرفغمل ٌببس ٍدجاسملا ىلإ اطُخلا ةرثك نإف ءاياطخلا

 .(۷۷٤)مقر ‹قوسلا دحسم یف ةالصلا باب «ةالصلا باک ‹يراخبلا هج رخ 6



 س ل ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 قد وهلا هللاو ..:تاحودللا فرو تاسلا

  هنع هللا يضر  بعك نب ّىبأ رذنُملا ىبأ ْنَع :نوؤشعلاو یداحلا 9 3

 ليقف ,ةالّص ُهُّنِطخت ال َناكو نم ٍدِحْسَملا ّنم َدَعْبَأ ًالُجَر ُملعَأ ال َّلُجَر ناك :لاق

 اَم :لاقف ءٍِءاضْمَولا ىفو ِءاَملَظلا ىف ُهُيكْرَت اًراَمح تيرتشا ول :ةل تلقف ؤأ .ُهل

 ىلإ ياشْمَم يل َبتكُي نأ ُديِرأ ينإ ءِدِحْسَملا ٍبْنَج ىلإ يلِزْنَم نا ينسي
 كل هللا ٌعَمَج ْنق» هَ هللا لوسر َلاقف ءىلهأ ىلإ ْتْعَحَر اذإ ىِعوُجُرَو ءدِحْسَملا

 ٠ .ملسم هاور «ةلك كلذ

000 oro 28 هم ٠ 

 .٠ «تيستحا ام كل نإ» :ةباور ىفو

 .ديدشلا ُرَحْلا اًَهَباَصَأ ىِتَّلا ضْزألا :«ٌءاَضْمَولا» نيس سس م

 حرشلا

 قرط ةرثك ىلع ةلادلا ِثيداحألا نم هلبق امب قلعتي ثيدحلا اذه
 كلذكو «دجاسملا ىلإ باهذلا اهنمو «ةريثك ريخلا قرط نأو «ريخلا
 ثيدحلا اذهف «ىلاعت هللا دنع كلذ ناسنإلا دي اذإ ءاهنم عوجرلا

 نع ٌديعب تيب هل ناك يذلا لجرلا ٍةّصق يف هللا همحر  ٌفلؤملا هركذ يذلا

 ىلع ّرجألا ٌبستحي لد جب ومعمل ىلإ يتأي ناكو «دجسملا

 .(577)مقر «دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثك لضف باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ )١(
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 ا

 قا ل الا عبا لاق هم ارو اجلا ىلإ: ا ها

 ةالص يف «مالظلا نيح ليللا يف ينعي ءءاضمرلاو ِءاملظلا يف هبكرت ارامح

 ا لا ا اا

 ىلإ يتيب نأ ينرسي ام : هنع هللا يضر لاقف راح اهّوج نإف «زاجحلا يف

 ىلإ يتأي «دجسملا نع ٌديعب هتيب نأب ورسم هنأ ينعي ؛دجسملا بنج

 نم انيرق فب و ا هناو ت حيو ب سلا
 ٌبستحي هنأ َنّيبو «ىطخلا كلت هل ْبتكت مل اًبيرق ناك ول هنأل «دجسملا

 للك ٌئيبنلا لاقف .هنم اًعجارو دجسملا ىلإ اًمداق «ٌلجو رع هللا ىلع ُهرجأ

 ظ .«بستحا ام هل نإ)

 نأو «ريخلا قرط نم ٍدجاسملا ىلإ ىطخلا ةرثك نأ ىلع ليلد اذه يفف

 ىلإ هئيجم لاح 3 هل هللا ّبتك هللا ىلع رجالا َبستحا اذإ ناسنإلا

 . هنم هعوجر لاحو دجسملا

 ءاهباوث يف اريك اًرثأو «لامعألا ةكص ىفاريبك ارنا لل نأ قالو

 كلذ عمو «ضعب بنج ىلإ امهضعب اًعيمج ٍنايلصي ٍنيصخش نم مكو
 ةّنلا حالصب كلذو «ضرألاو ِءامسلا نيب ام ٌلثم باوثلا يف امهنيب نوكي

 ٍلوسرل اًعابتا ىوقأو هلل اًصالخإ قدصأ ٌناسنإلا ناك املكف ؛ «لمعلا نسحو

 . قّقوملا هللاو . لجو رع هللا دنع اًرجأ مظعأو ءاًرجأ رثكأ ناك لكي هلا

2 2 23 



 DD ظ ريخلا قرط ةرثك نايب باب
 ڪڪ ا 2 2 ا ص ا

 :لاق - هنع هللا يضر - متاح نب ٌئِدَع ْنَع :َنورشعلاَو ُتلاَّثلا 9 ۹
 . هيلع قفتم «ِةَرْمت قشب ْوَلَو َراّنلا اَوُقَّنا» :لوقي لي َّبّنلا ٌتْعِمَس 5 ل ا 2 2 و

 هٌملكُيَس الإ ٍدَحأ ْنم ْمُكْنِم اَم» لك هللا لوسر لاق :لاق هنع امهل ةياور يفو

 رظنَيَو «َمّدق اَم الإ ىَرَي الف ةنم َنَمْيَأ ُنظْنَيِف ءناَمُجْرَت ُهَنْيَبَو ُهنْيَب سئل ِهْيَر

 ,ِهِهْجَو َءاقْلت َراّنلا الإ ىَرَي آلف ِهْيدَي َنْيَب ْنُطْنَيَو ءَمّدَق ام الإ ىَرَي الف ُهْنِم ماشا

 ."' «ةَبّيَط ٍةَمِلكيف ْدِجَي ْمَل ْنَمف ِةَرْمَت قشي ْوَلَو َراّدلا اوُقّناَف

 حرشلا

 سم 5 5 5 500 5 2 ٠

 - تاريخلا قرط نال ‹تاريخلا قرط نم ءىش نايب ىف ثيدحلا اذه

 نمف «دصاقملا ةياغ ىلإ اهب اولصيل هدابعل هللا اهعرش ‹ةريثك  دمحلا هللو

 امك ةئيطخلا ٌىفطت» : يب ّيبنلا نع حص امك ةقدصلا نإف «ةقدصلا كلذ

 كلذكف «تأفطنا ران ىلع ًءام تببص كنأ ول امك ينعي ''”«رانلا ءاملا ٌىفطُي

 ش 0
 . ةئيطخلا ّىفطت ةقدصلا

  aو 75 لع رس ٭ ٠ 6 ٠ م س س ٣ 000 5

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ هيف َنّيب يذلا ثيدحلا اذه فلؤملا ركذ مث

 «(۱۷٤۱)مقر 06 قشب ولو رانلا اوقتا باب «ةاكزلا باتك ‹يراخبلا هج رخأ )۱(

 .(5١١1١)مقر ....ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك ءملسمو

 ءايبنألا عم ةمايقلا موي ىلاعت ةفرلا مالك باب «ديحوتلا باتك ‹يراخبلا هج رخ )۲(

 قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك .ملسمو «(۱۲٥۷)مقر ‹مهريغو

 ( ظ ظ .(5١1١1)مقر «...ةرمت

 نباو «(17١56)مقر «ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۳)

 نسح : يذمرتلا لاقو .(۳۹۷۳)مقر « ةنتفلا ىف ناسللا فك باب فلا باتك «هجام

١ GSE 



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 سنو هيأ 9 : ىلاعت هللا لاق . ةمايقلا موي ةدح ىلع ٍناسنإ ّلك ملكيس
 كبر يقالت فوس ينعي ٦[« :قاقشنالا] 4 هيقلمف احدك كير لإ 21 كن

 كلذ نكلو «تلمع يذلا بعتلاو ّدكلا يأ «حدكلا اذه ىلع كبساحيو

 وفم مكس اًومكْعاو هَل اواو : ىلاعت هللا لاق امك «نمؤملل ىرشب

 ىلع هنإف هير ىقال اذإ ٌنمؤملا . هلل دمحلا ء[١۲۲ :ةرقبلا] *ترينِمْؤُمْلا رو

 هير ةملكيس الإ ٍدحأ نم ٌمكنم ام» : ثيدحلا يف انه ةَ ٌيبنلا لاق اذهلو
 ملكي . مجرتم نودب ةمايقلا موي هللا هملكي ينعي «نامجزت هنيبو هنيب سيل
 اذك موي يف اذكو اذك تلمع :هل لوقي «هبونذب ٌهرّرقيف «نمؤم دبع لك هللا

 .ايندلا يف كيلع اهُكرتس دق ينإ» : لاق كله دق هنأ َّنظو اهب تق اذإف ءاذكو

 اهملعي ال لجو َّزع هللا اهرتس انيلع بونذ نم مكف '''«مويلا كل اهرفغأ انأو

 ةبوقعلا مدعو اهترفغمب ةمعنلا انيلع ّمتأ ةمايقلا موي ناك اذإف .وه الإ

 ۰ .كنحلا واع

 ُرظنيو ءمّدق ام الإ یری الف» هنيمي نع ينعي «هنم َنميأ ٌنظنيف» : لاق مث

 الإ یری الف هيدي نيب ُرظنيو مق ام الإ یری الف» هراسي نع يأ «هنم ماش
 ٌّقشب ولو رانلا اوقّتاف» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاق .«ههجو ءاقلت رانلا

 . اذهب رانلا قتا . لقأ وأ ةرمت فصنب ولو ينعي «ةرمت

 ‹«ملسمو «(۰۷۰٦)مقر «هسفن ىلع نمؤملا رتس باب «بدألا باتك ‹«يراخبلا هج رخ )1(

 .(۲۷۹۸)مقر «هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت لوبق باب «ةبوتلا باتك



 ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 اغ واحس او «لجو رع هللا مالك ىلع ٌليلد ِثيدحلا اذه يفف

 .هنتطاقملا ةفرغي ا حاجي ا ل

 اوقّثا» : هلوقل ةرانلا نمي نج تلف ولو ةقدصلا َّنأ ىلع يلد هيفو

 .«ةرمت قشب ولو ّرانلا

 رانلا ٍقَتيلف ةرمت قش ذجي مل نإ ينعي «ةبّيط ٍةملكبف ذجي مل ْنإف» : لاق

 نآرقلا تاملكلا ّبيطأ ناف «نآرقلا ةءارق ميش ةسطل ةيطلا ةملكلاو
 « وج

 ّيهنلاو فورعملاب َرمألا لمشت كلذكو «ليلهتلاو هيلا لمشتو» ميركلا

 ام لك كلذك لمشتو «ملعلا َملعتو ملعلا َميلعت ٌلمشتو ءركنملا نع

Eی كا ةر نك زدت كان يي برقا  

 دمحلاف ءاهرسْيو اهترثك ٍنايبو ريخلا قرط نم اذهف . ةبّيط ةملكب ولو رانلا

 لأسن الا نب يبت ايلا ا نا معلا ةرمتلا قش نأ هلل

 . رانلا نم مكايإو انيجنُي نأ هللا

 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  سْنَأ ْنَع :َنورشعلاَو ٌعباَرلا- ۰

 دوشلا َبَرْشَت وأ < ,اهْيَلَع ُهَدَمْحَيَف َةّلكألا َلُكأَي ْنأ ِدْيَعْلا نَع ىَضْوَيَل هللا َّنإ» : 6

 .'”هلسم هاور ”اَهْيلَع ُهَدَمْحَيِف

3 

 = لكألا لعب ىلاعت هللا دمح بابحتسا باب «ءاعدلاو ركذلا باتك ءملسم هجرخأ 600



 نيحلاصلا ضاير حرش ٠ | ظ

 .ةوشكلا وأ ٌةوُدَعلا يه ةزمهلا حتفب ةلكألاو

 000 حرشلا
 هللا يضر كلام نب سنأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ةَدمحيف ةلكألا ّلكأي نأ ٍدبعلا نع ىضريل هللا نإ» : لاق هيب ّيبنلا نأ «هنع

 ةلكألا هللا همحر  فلؤملا َرّسفو «اهيلع ةَدمحيف ةبرشلا ّبرشي وأ ءاهيلع

 ظ . ءاشعلا وأ ًءادغلا يأ «ةوشَعلا وأ ةّوْدغلا اهنأب

 دق «ببس ىندأب لاني دق - لجو رع هللا اضر نأ ىلع ليلد اذه يفف

 نم ىهتنا اذإ ٍناسنإلا نع هللا ىضري .دمحلا هللو ريسيلا ببسلا اذهب لاني

 نأ كلذو ؛ هلل دمحلا : لاق برشلا نم ىهتنا اذإو هلل دمحلا : لاق لكألا

 . ةّيلوق اًبادآو ةّيلعف اًبادآ برشلاو لكألل

 نأ هل لحي الو «نيميلاب برشيو نيميلاب َلكأي نأف : ةبلعفلا ثادآلا امأ

 نأل ؛حجارلا لوقلا ىلع ٌمارح اذه نإف «هلامشب برشي وأ هلامشب لكأي

 َناطيشلا نأ َربخأو «هلامشب برشي وأ هلامشب لجرلا لكأي نأ ىهن ةا ّيبنلا
 لک »» : لاقف هدنع هلامشب لجر لكأو «هلامشب برشيو هلامشب لكأي

 دعب لجرلا عاطتسا امف ,«تعطتسا ال » : لاقف ‹ عيطتسأ ال : لاق «(«كنيميب

 . هللاب ذايعلاو بقوع ؛ '”همف ىلإ ىنميلا هدي عفري نأ كلذ

 ءهّللا - : لوقي .لكألا دنع يمسي نأف : ةيلوقلا بادآلا امأو

 .(۲۷۳۲۴)مقر ء«فرشلاو

 )١( «بارشلاو ماعطلا بادآ باب «ةبرشألا باتك «ملسم هجرخأ رقم)5١7١(.



 ظ | ريخلا قرط ةرثك نايب باب
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 مل اذإ مثأي ناسنإلا نأو «ةبجاو برشلا وأ لكألا دنع ةيمستلا نأ ٌحيحصلاو

 ٍلكألا دنع مسي مل اذإ «لعفي مل اذإ هنأل ءهبرش وأ هلكأ دنع هللا مسي

 . هعم ب رشيو هعم لكأي ٌناطيشلا نإف «برشلاو
 نأ سار بها ینا لادا را اذإ نانمتإلا ىلع تعم او

 يسن اذإو «هرخآو هلو هللا مساب : لقيلف هئانثأ يف َركذ مث ماعطلا لوا يف يمسي

 نبا هبيبر وهو ةملس يبأ نب رمع ركذ ةي ّبنلا نأل ؛ هكذف يمسي نأ دخ

 : 4و ىبنلا هل لاقف ‹لكأف ٍلكألل َمّدقت امنيح ءاهنع هللا يضر ةملس ّمأ هتجوز

 نأ ىلع ٌليلد هيف اذهو "كيلي امم لکو كبو لكو «هلل مس مالغ ایا

 يفكيالو .يّمسيٍدحاو ّلكف .دحاو لك نم نوكت_ةعامج اوناكاذإ- ةا

 ةا ی ساناا نك لبا ‹ عيمجلا نعّدحاو ّيِّمسي سلا

 ةمعنلا هذه ىلع لجو َّزع هللا دمحي نأ بادآلا نمف «ءاهتنالا دنع امأ

 : ىلاعت لاق امك «هرشیب نأ ٌميطتسي ّدحأ ال هنأ عم «لكألا اذه هل رسی ثيح

 ء[14 23 :ةعقاولا] # َنوُعِرَرلا نص ْمأ :ةتوعررت مساء 69 تور ام مب 0 57

 : ةعقاولا] 4 وزنا نع م نّرملأ َ نو هومر مسن د نوبت ىلا ذل ءامْلا مي وأ ل

 ىتح َرَّسيتو «لمك ىتح عرزلا اذه ىّمن لجو رع هللا نأ الول ء[54 ۸

 0 . هنع تزجعل « كيدي نيب لصو
 يف عيباني هكلسو نرُملا نم ُهلزنأف رسي هللا نأ الول «ءاملا كلذكو

 «نيميلاب لكألاو ماعطلا ىلع ةيمستلا باب «ءةمعطألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۲٠۲)مقر «بارشلاو ماعطلا بادآ باب «ةبرشألا باتك ءملسمو «(٦۳۷٥)مقر



 ےس ےس نيحلاصلا ضاير حرش
 ْوَل » :عرزلا يف لاق اذهلو ءاذه كل ّلصح امل هتجرختسا ىتح ٍضرألا
 اَول : ءاملا يف لاقو ء[١٠ :ةعقاولا] نومك ٌرْْأَظف ام طح ُهَسْلَعَجَ ءا

êهللا ةمعن ركش نم ناك اذهلف ۰ : ةعقاولا] € ورقم الولف  

 نم وأ ترشا نم تيهتنا اذإ هللا دمحت نأ برشلاو لكألا اذهب كيلع

 ۰ كع اا باف كو هلا
 ةلكألا تسيلو «ةوشّعلا وأ ةوذغلا اهنأب فلؤملا اهرّسف «ةلكألا» هلوق

 : تلق ٌةرمت َتلكأ املك وأ ؛هلل دمحلا : تلق ٌةمقل تلكأ امَّذك سيل «ةمقللا
 همحر  َدمحأ مامإلا نأ ٌركذو .اًيئاهن تيهتنا اذإ لوقت نأ ٌةّنسلا .هلل دمحلا
 ٌدمحو ّلكأ :لاقف كلذ يف هل ليقف «ةمقل ّلك ىلع ٌدمحيو لكأي ناك - هللا
 نأو هِي دمحم يده يدهلا ريخ نأ كش ال نكلو «توكسو لكأ نم ريخ

 ةحلصم ىأر نإ نكلو .ىفك هبرش رخآ وأ هلكأ رخآ يف هللا دمح اذإ ٌناسنإلا

 اذه يف نوكي الأ وجرأف هللا سانا ذي ؛دمحلا يف ًالثم

 . قفوملا هللاو . هللا همحر ٌدمحأ ٌمامإلا هلعف امك «سأب
 ا 2 2

 نع .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع :َنورشعلاَو ُسماَخْلا ١

 لَمْعَت» :لاق ؟ذِحَي هل ْنإ َتْئَأَرَأ :لاق «ةقّدص هلم لک ىلَع» :لاق وَ يبنلا

 ۴ نيعُت» :لاق ؟ْعطَتْسَي هَل نإ َتْنَأَرَأ :لاق «قّدَصتَيو ُهَسْفَن ُعَقْنَيِف هددت

 «رْيْخلا يأ فورغملاب زماد» :لاق ْعطَتْسَي مل نإ َتْئََرَأ :لاق «قوُهلَملا ةحاَحلا

 .هملع فتم «ّةَقَدَص اَهّنِإف رشلا نع ُكِسْمُي» :لاق ؟ُلَعْفَي ْمل ْنِإ تْيَآَرَأ :لاق

 باتك .ملسمو «(٥٤٤۱)مقر «ديعلا ةقدص تاب .ةاكزلا باتك .يراخبلا هجرخأ 2210



 -  ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 حرشلا
 نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع - هللا همحر  ُفلؤملا َلقن

 نم ريبعتلا اذه لثم انيلع رم دقو «ةقدص ملسم ّلك ىلع» : لاق هلك ّيبنلا

 ءةقدص سانلا نم ىمالُس لك ىلع» لاق ثيح «هنم ّمعأ لب هلك هللا لوسر

 لدي ااو ‹ماظعلا لصافم يه ىمالّسلاو «'”«سمشلا هيف ٌعلطت موي ّلك

 نوكت نأ امإ ؛ ةعّونتم ةقدصلا هذه «موي لك ةقدص انيلع لجو رع هلل نأ ىلع

 نأ وأ «ركنم نع اًيهن وأ «فورعمب اًرمأ وأ «ةليلهت وأ «ةريبكت وأ «ةحيبست

 ةراّمألا َنمفنلا كلو .ةريثك تاريخلا قرط نأ ٌههملا «فوهلملا َنيعت

 اذإ مث «هريغ اًباب هل ثحتف ٍءيشب مه اذإو «ريخلا نع َناسنإلا طبثت ءوسلاب
 ديفتسي الو هتقو رسخیو «تقولا هيلع ٌعيضي ىتح ٌرخآ اًباب هل تحتف هب مه

OR 

 نم باب هل حتف املك «ريخلا يف عراسيو َردابي نأ ناسنإلل يغبني اذهلو

 :[48 :ةدئاملا] € ِتُرريَخْلأ أوُقِبَئَسَأَف # :ىلاعت هلوقل ؛هيلإ غراسيلف ريخلا

 نأ كوي هنإف لعفي ملو ةرم َلَّوأ ريخلا باب هل َحتفنا اذإ َناسنإلا نألو

 موق لازي ال» :لاق هنأ ءاي يبنلا نع ثيدحلا يفو . لجو رع هللا ُه و

 مزاحلا لقاعلا ٍناسنإلل يغبني هنأ ٌمهملاف ."”«هللا مهرُخؤي ىتح َنورَّخاتي

 نم اا نا ىلع صرحلا باغ درع فأر «ريخلا لبس ٌرهتني نأ نمؤملا

 مم ‹فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا

 .(60١)ص هجيرخت مدقت 2غ

 .(1)ص هجيرخت مدقت )۲)



 ص )کس  نيحلاصلا ضاير حرش (
 تارمث ىنجو «تاريخلا يف عراس نمم نوكي ىتح «بيصنب اهنم باب لک

 هركشو هركذ ىلع مكاّيإو اننيعي نأ هللا لأسن «ةحلاصلا لامعألا هذه
 . ميرك ٌداوج هنإ «هتدابع نْسحو



 ةعاطلا يف داصتقالا باب
DD 

 ةعاطلا يف داصتقالا باب - ٤

 لاقو «[؟ ١ :هط] حش نافل کْ اتر ام ل هط :  ىلاعت هللا لاق
 ۱۸٠[. :ةرقبلا] 4 َسَسْصْلا مكب ُدِبْراَكَو رشا مب هلأ ديرب 3 : ىلاعت ممر

 حرشلا ظ

 نّيِب ءريخلا قرط ةرثك يتباسلا بابلا يف هللا همحر  فلؤملا ٌركذ امل

 ُباِب» :لاقف «ةعاطلا يف ّدصتقي نأ ٍناسنإلل يغبني هنأ بابلا اذه يف

 ولغلا نيب او ناسنإلا نوكي نأ وه :داصتقالاو «ةعاطلا يف داصتقالا

 نوكي نأ ؛هلاوحأ عيمج يف ٍناسنإلا نم بولطملا وه اذه نأل «طيرفتلاو

 لَو اوفر مل وَ اإ يلو :  ىلاعت هللا لاق «طيرفتلاو رلغلا نيب اًوئاد

 .[117 :ناقرفلا] ام اوَق لد ريب ناڪ اورق

 ؛ اهيف دصتقت نأ كيلع بجي لب ءاهيف دصتقت نأ يغبني ةعاطلا اذكهو

 لاق نيذلا ةثالثلا ُربخ هغلب امل ةا ئبنلا نأل «قيطت ال ام كسفن ُفلكت الف

 لاقو ءرطفأ الو ٌموصأ :يناثلا لاقو .ءءاسنلا ٌجَوزتأ ال ينإ :مهدحأ
 ماوقأ لاب ام» :لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع بطخ «مانأ الو ٌموقأ :ثلاثلا

 َبغر نمف ءءاسنلا ٌجَّوزتأو ءرطفأو ٌموصأو «مانأو يلصأ ينإ ءاذكو اذك نولوقي

 ةَسفن َفّلكو «هتتس نع بغير نم كي بلا أربتف ««ينم سيلف يتّئس نع

 «(۳٦۰٥)مقر .ءاصخلاو لتبتلا نم هركي ام باب .حاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ 0010

 .( ١8٠ ١)مقر «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم باب .حاكنلا باتك «ملسمو
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 قالا

 َناَمرَفْلا كع الر ام را هط# :ىلاعت هلوقب ٌفلؤملا دهشتسا مث

 ٌءاط امهدحأ «ءاجهلا درع م 17 هذه (هط) «[۲ «۱ :هط] *حّشَتِل

 يه لب .مهضعب همعز امك ب ّيبنلا ٍءامسأ نم اًمسا تسيلو .ءاه يناثلاو

 هباتك نم ةميركلا روسلا ضعب اهب هللا أدتبا يتلا ةيئاجهلا ٍفورحلا نم
 ةغللاو «ةيبرعلا ةغللاب لزن َنآرقلا نأل ؛ ىنعم اهل سيل ٌفورح يهو «زيزعلا

 اذإ الإ ىنعم اهل ُنوكي ال لب «ىنعم ةيئاجهلا فورحلل لعجت ال ةيبرعلا
ENT 

 رهاظلا يّدحتلا وه ميظعلا ىزغملا اذه «ميظع ىزغم اهل نكلو

 ٍلوسرلل َنوبّذكملا ٍءالؤه «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل َنيبذكملا ِءالؤهل
 .ةيآب الو روس رشعب الو ةروسب ال ؛نآرقلا لثم ِءيشب اوتأي نأ اوزجع هك

 اونوكي مل ةبيرغ ٍفورحب ِتأي مل مهزجعأ يذلا َنآرقلا اذه َّنإف اذه عمو

 . مهمالك اهنم ٌنوبكري يتلا فورحلاب ىتأ لب ءاهنوفرعي
 رد انو كامو ا و تا تنوفا ووش دت داكت أل ا اهل و

 ةروس يفو 24ِهِض ا لا كلذ ملا ةرقبلا ةروس يف «نآرقلا
 .4 قحاب بتكلا کی در 7 قلا يل رها هلو لهما © کا ا نا رمع لآ
 ع جر رك ٌكرْدَص يف نکی الم کیل أ بک © صَنَلا# فارعألا ةروس يفو

 لک دعب دجن اذكهو . 4 ريكا بكل تيا َكَْي رلا# سنوي ةروس يفو

 َنآرقلا اذه نأ ىلإ ةراشإ «نآرقلا ٌركذ يتأي ةروسلا ةيادب يف ةّيئاجه ٍفورح

 ٌرجعأ كلذ عمو «برعلا مالك اهنم ُبّكرتي يتلا فورحلا هذه نم ناك
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 . ةيئاجهلا فورحلا هذه نم دارملا يف حيحصلا وه اذه «برعلا

 ىلع هللا لزنأ ام ينعي 4 مَّن َناَرفْلا كع انلرنأ ام * : لجو رع هلوقو
 حالفلاو َريخلاو ةداعسلا َلانيل نكلو «هب َءاقشلا َلانيل َنآرقلا اذه ةي ّيبنلا

 اهسفن ةروسلا ا سا لاق امك «ةرخآلاو ايندلا يف

 نق ىه م ڪا ان ودع e اهن اظيفأ لاق ل
 r صر س و ےب ص

 ایما عرسي ع یرقان و ١ یتش کو ل د یا عبا

 9 اصب تنك دقو ىعأ َقَكرَسَح َمِل بر لاق ) صم أ َةَملَيِقْلا موي مرشحنو
 اق هلو قرأ نم كنب لكك © دس تگ انيس اشا كتنَأ كلك لاَ

 اونا كيال ام # .[۱۲۷- “#١7 :هط] اودس I E تيا

 ماسالا هك اا ع ب يني

 ةعفّرلاو ةَّزعلاو ةماركلا اهل ثراص «هيدهب يدتهتو هب كّسمتت ِنآرقلا ةَ

 نع ثفلخت املو ءاهبراغمو ضرألا قراشم اوحتفف «ممألا هو

 ْتفّلخت ام ردقب ةماركلاو رصنلاو ةَّرعلا نم اهنع فّلخت نآرقلا اذهب لمعلا

 .نآرقلا اذهب لمعلا نم هب

 مڪب هلأ دري : یلاعت هللا لوق يهو «ىرخأ يآ ولا ناسم

 عرش اميف انب يري هللا نأ ينعي ء[١۸٠ :ةرقبلا] 4 َرَسعْلا مكي يري الو رش

 مزلأ هنأ ٌناظلا ّنظي ال ىتح مايصلا ِتايآ يف ثلزن ٌةيآلا هذهو «ريسيتلا انل

 انب ديري الو رسيلا انب ٌديري هنأ ىلاعت هللا نیب :بحلاو ةكقيلل هب سالا

 نمو ءرَخأ مايأ نم يضقيو وصلا هيلع بحي مل رئاس نما ةهلو «رسغلا

 اورا نفاذ رح مايأ نم يضقيو . موصلا هيلع بجي مل ضرم

 درو تع رس لس رس
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 . 4 َرْصْلا مكب دير الو رسا مكب هنأ

 رسيلاو ةحامسلا نيد  دمحلا هللو  ٌئمالسإلا نيدلا اذه ناك اذهلو

 E هب َكّسمتلا مكايإو ينقزري نأ هللا لاسأ هل وهسلاو ريخلاو

 . هيلع انّير ةاقالمو

 اَمَدْنِعَو اًهْيَلَع َلْخَد ةي ّيبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو - 5

 مب ْمُكْيِلَع ءُهَم» :لاق ءاًهِتالَّص نم ٌركْذَت ,ةّئالف هذه :تلاق ؟«هذه ْنَم» :لاق َةأَرْها

 ُهُبِحاَص َمَواَد ام هْيلإ نيّدلا ُبَحأ َناكَو «اَوُلَمَت ىَّنَح هللا ُلَمَي ال هللا وف ,َنوُقيِطُت

 ا فقم قناع

 مُكْنَع ُهَباَوَت ُعطْقَي ال :يأ «هللا ُلَمَي ال» ىنْعَمَو .ِرْجَّرَو يْهَن َةَمِلَك «ةَمَو»
 ْنَأ ْمُكَل يغَبْنَيف ءاوكرتّتف اَوُلَمَن ىَّنَح َلاَمْلا َةَلَماَعُم ْمُكُلِماَعُيو ُكِلاَمَْأ َءاَزَجَو

 .ْمُكْيَلَع هلضفو ْمُكَل ُهباوَت َموُدَيل ِهْيَلَع َماَوَّدلا َنوُقيطُت اَم اودا

 حلا

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ُهلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 .ةأرما اهدنعو اهيلع لخد يب َيبنلا نأ «ةعاطلا يف داصتقالا باب يف

 يلصت اهنأ ينعي ءاهتالص نم تركذو «ةنالف :تلاق «؟هذه نم» :لاقف

 نييوحنلا دنع يهف «فكلاب رمأ ينعي :همو «هم» : يب ٌئبنلا لاقف ءاًريثك

 ,.(5")مقر ءهمودأ هللا ىلإ نيدلا بحأ باب «ناميإلا باتك .يراخبلا هجرخأ )١(

 . (780)مقر « هتالص يف سعن نم رمأ باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو



 | | ةعاطلا ىف داصتقالا باب

 . تكسا ىنعمب :هصو «ففكا ىنعمب لعف مسا

 تنك نأ ةأرملا هذه مآ د مالسلاو ٌةالضلا هيلع لوسرلا نأ ىتعملاف
 :هميدت الف لبقتسملا يف هنع ٌرجعتو اهيلع ٌقشي دق يذلا «ريثكلا اهلمع نع

 :لاقف .قيطُت امب لمعلا نم ذخأن نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌيبنلا رمأ مث

 اذإ ناسنإلا نإف ءاهودهجتو مكسفنأ اوفلكت ال ينعي ,«نوقيطت امب مكيلع»
 . تعطقناو ثرسحنا مث «ْثَّلكو ْتَّلَم «هسفن فلكو «هسفن َدهجأ

 مواد ام : يأ ُفَمودأ هيلإ نيدلا ٌبحأ ناك هيب ئبنلا نأ ةشئاع ثركذو

 كل سحأ كلذ ناكوتع رادار لمعلا ا يي اع

 لمت تنأو ةكرتت ال «هيف ٌبغرت تنأو هكرتتو «ةحارب لمعلا ٌلعفت كنأل

 «اوُلمت ىتح هللا لمي ال هللاوف» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق اذهلو

 نم متمواد امهم «مكلمع ٍردقب باوثلا نم مكيطعي لجو رع هللا نأ ينعي
 . هيلع مكبيثي ىلاعت هللا نإف لمعلا

 سيل «هب فصّتي هللا نأ ثيدحلا رهاظ نم ٌمهفُي يذلا للملا اذهو

 هنإف لجو ّزع هللا لَم امأو «لسكو بعت لَم نحن انللم نأل نحن انللمك

 هقحلي الو بعت ٌهقحلي ال ىلاعتو هناحبس هللاو ءالعو َّلج هب ٌنصتخي ٌةفص

 وأ كس امّ امو َصْرألاَو تومَسلآ اسَقَلَخ دلو ل : ىلاعت لاق «لسك
 امهنيب امو ٌضرألاو ةميظعلا ثاومسلا هذه ء[۳۸ :ق] © بول ني اسما
 ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثالاو دحألا :مايأ ةتس يف ىلاعت هللا اهقلخ

 اهقلخب انبعت ام ينعي € بول نم اسم اَمَو :  لاق «ةعمجلاو سيمخلاو .



 . اهمظع عم ةزيجولا ةّدملا هذه يف

 هلهأ دنع ىأر اذإ هل يغبني ناسنإلا نأ : اهنم ءدئاوف ثيدحلا اذه يفف

 ال نّمم لهألا ىلع ٌلخادلا اذه نوكي دق هنأل ؟وه نم :لأسي نأ اًدحأ

 تيداحأب مهثّدحت ٍتيبلا لهأ ىلإ يتأت نم ءاسنلا نم نإف «هلوخد يف ٌُبغري
 نسح ريغب وأ ةن نسحب  ةأرما لخدت امبرو ءاهريغو ةبيغلا نم اهب نومثأي

 اًمعو «نبالا ٌلعفي اًمعو «جوزلا ٌلعفي اًمع ؛تيبلا نع ًالثم لأست - ةن

 الإ مكيطعُي ام فيك «ريسي اذه :تلاق لعفي ام ثركذ اذإ مث ءكوخأ لعفي

 «كلذ هبشأ امو ؟ماعطلا اذه الإ ؟بايثلا هذه الإ مكيطعُي ام فيك ؟اذك

 هلهأ دنع دجو اذإ ٍناسنإلل يغبني كلذلف ؛اهجوز ىلع ةأرملا سفت ىتح

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - بنا َلأس امك ؟ءالؤه نم : مهنع َلأسي نأ اًدحأ

 . اهدنع يتلا ةأرملا نع ةشئاع

 «لمعلا ةرثكو ةعاطلاب ُهَّسفن دهجُي ال نأ ٍناسنإلل يغبني هنأ اًضيأ هيفو

 اًرمتسم ًاليلق ولو لمعلا ىلع ىقبي هتوكو «كرت مث «َّلم اذه لعف اذإ هنإف
 هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نأ ةئ ّيبنلا غلب دقو «لضفأ هيلع

 يف ةبغر كلذ لاق تشع ام يللا َنموقألو راهنلا ّنموصأل : لاق امهنع

 تلق يذلا َتنآ» :هل لاقف «مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا كلذ غلبف «ريخلا

 وصي نأ ةرمأ مث «كلذ قيطت ال كنإ» : لاق «هللا لوسر اي معن :لاق «؟كلذ

 موي موصي نأ ٌةرمأف «كلذ نم ٌرثكأ قيطأ ينإ : لاقف «مايأ ةثالث رهش ّلك نم

 «اًموي ٌرطفأو اًموي مص» :لاقف «كلذ نم ٌرثكأ قيطأ :لاقف «نيموي َرطفُيو

 . (دواد مايص اذه كلذ نم ٌرثكأ ال» : لاق «كلذ نم ٌرثكأ قيطأ ينإ :لاق
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 ءاّموي كرتيو اًموي موصي نأ هيلع شي راصو ورمع نب هللادبع َربكو
Ae alto Haس ىلإ ا ىلا  s (VOAها ورا هاا "أ  

 اًموي ّرشع ةسمخ موصي راص مث < ايك يبنلا ةصخر تلبق ينتيل :لاقف

 : اذ رسام وي غ ة مخ طف واد رت

 هجو ىلع ةدابعلا لمعي نأ هل ىغبني ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد اذه ىفف

 ٌبحأو ءاهيلع رارمتسالا نم ّنكمتي ىتح «طيرفت الو ّولغ ال «دصتقم

 . قفوملا هللاو . لق إو همودأ هللا ىلإ لمعلا

 ٍتوُيُب ىلإ ٍطْهَر َةَنالَم َءاَج :لاق - هنع هللا يضر  سنأ نعو - ۳
 سس # يد ىو اين ل OE 7 ها o7 < © م هال ٤ وو

 اًمولاقت ْمُهْنأك اوُربخأ اًملف يب ّيبنلا ٍةَداَبِع ْنَع َنوُلاْسَي ب ّيبْنلا جازا

 لاق !؟َرْخأَت امو ِهبنَذ ْنم َمَّدَقَت اَم هل َرِفُغ دق ب ّيبنلا نم ُنْحْن َنْيأ :اولاقَو
 ,رطفأ الو َرْهَدلا ُموُصَأ اَنَأَو :ٌرخآلا َلاَقَو ءاّدبأ َلْيَّللا يّلصأف انا اَمأ :ْمُهُدَحَ حم ھم

 ْمِهْيَلِإ هلك هللا ٌلوسر َءاَجف ادب جوتا الف َءاَسّنلا لردع اَنَأَو :نخآلا َلاَقو

 هَل ْمُكاَقَنأاو هلل مكاشخأل يْنِإ او ام !؟اَذَكو اَذَك ْمُثْلُق َنيِذّلا ُمُتْنأ» :لاقف

 يتّنس نع َبْعَر ْنَمف ءَءاَسْنلا ُجَوَرَتَأَو ُكُقْراَو يّلصُأو ءزِطفَأَو ٌموُصأ يّنكل

 . هيلع قفتم .«يئم سيلف

 باتكو 2(9175١)مقر «موصلا يف لهألا قح باب ءموصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .مايصلا باتك ءملسمو «(۱۸٤۳)مقر «#اَروبَر دوادانیتاءو * :ىلاعت هلوق باب «ءايبنألا

 .(99١١)مقر 2....هب ررضت نمل رهدلا موص نع يهنلا باب

 «ملسمو 05077(«2)مقر «حاكنلا يف بيغرتلا باب «حاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(501١)مقر «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم باب «حاكنلا باتك
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 حرشلا
  اهنع هللا يضر ةشئاع نع ُهلقن اميف  ىلاعت هللا همحر - فلؤملا لاق

 هلك ّيبنلا تويب ىلإ اوءاج رفن ةثالث نأ :ةدابعلا يف داصتقالا باب يف

 الئ يبنلا لمع نأل كلذو «هتيب يف ٌهلمعي يذلا هلمع نع هتاجوز نولأسي
 يف وأ قوسلا يف وأ دجسملا يف ةلعفي يذلاك ؛ مهلك ُنسانلا هفرعي ٌرهاظ امإ

 يف نيذلا ةباحصلا بلاغ فرعي ٌرهاظ اذهف «هباحصأ عم هتاعمتجم

 همدخ نم اوناك نم وأ «هتيب يف نم الإ هفرعي ال اًرس نوكي نأ امإو «ةنيدملا

 . مهنع هللا يضر امهريغو كلام نب سنأو «دوعسم نب هللادبع لثم

 فيك مهنولأسي هيب ّيبنلا جاوزأ ٍتويب ىلإ ةثالثلا رفنلا ٍءالؤه ًءاجف
 ءاهولاقت مهنأكف «كلذب اوربخأف «هتيب يف ينعي ءرسلا يف هتدابع تناك
 .دقريو ٌموقي ناكو ءرطفُيو ٌموصي ناك - مالسلاو ةالصلا هيلع  ّئبنلا نأل

 اذه اوُلاقت مهنأكف «ّنهب ٌعتمتسيو مالسلاو ٌةالصلا هيلع ًءاسنلا ٌجوزتي ناكو
 نكلو «ريخلا بح ىلع  مهنع هللا يضر  اطاشن مهعم نأل .لمعلا

 . عرشلا هب ءاج ام سايقملا ءاًسايقم سيل طاشنلا

 مهدحأ نأل معن :اولاق ءاذكو اذك متلق متنأ :لاقف ةي ٌئبنلا ءاجف

 ءرطفأ الو اًدبأ راهنلا ٌموصأ : لاق يناثلاو «دقرأ الو اًدبأ ليللا يلصأ : لاق

 اولاق مهنأب مهسفنأ ىلع اوُرقأف ءاّدبأ جَّوزتأ الف ًءاسنلا لزتعأ :لاق ثلاثلاو

î.۰  
 ىلع اًقاقشإ هيف اذه نأل «عرشلا ٌفالخ اولاق يذلا اذه نأ كلش الو

 كش ال اذه !يلصي رهدلا لك اًدبأ دقري ال ٌناسنإلا ىقبي ؛اهل اًباعتإو سفنلا
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 ا ا عاد هنأو ءاهل ٌبعتمو سفنلا ىلع قشم هنأ

 .ههرك ءيشلا ّلم اذإ ناسنإلا نأل .ةدابعلا
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 كش ال اذه !اًمئاص ًءاتشو اًميص ىقبي ؛اَدبأ ٌموصأ : لاق يذلا كلذك

 ىلع ٌّىشي اضيأ اذه ءاّدبأ ٌحّوزتأ الو ًءاسنلا ٌلزتعأ :لاق ُثلاثلاو

 مدعو لّثبتلا نإ مث . حاكنلا َعَدي نأ هيلع ٌّقشي بابشلا امّيس ال «ناسنإلا

 «ٍلّثبتلا نع اناهني كك ٌنيبنلا ناك :نوعظم نب نامثع لاق «هنع ٌتيهنم حاكنلا

 1 . ©؟)نيصتخال انل َنذأ ولو
 تناك  مهنع هللا يضر  ءالؤه اهدارأ يتلا ةدابعلا هذه نأ ٌهملاف

 مهلأس  مالسلاو ةالصلا هيلع  ّىبنلا نكلو «ةنسلا ٌفالخ يهو «ةّقاش

 هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ» :لاق «معن :اولاق ؟كلذ اولاق له : مهّرقتساو

 نع َبْعَر نمف «ءاسنلا ٌُجَّوزتأو ,دقرأو يلصأو ءرطفأو ٌموصأ ينكل .هل ٌمكاقتأو

 سيل هنإف «ٌدشأ ةدابع ذخّتاو يتقيرط نع بغر نم ينعي «ينم َسيلف يتّئس

 . ينم
 يغبني لب «ةدابعلا يف دصتقي نأ ٍناسنإلل يغبني هنأ ىلع ليلد اذه يفف

 هنإف َدَّدش نإو «ريثك ريخ هتاف َرّصق نإ هنأل روا عيب ىف استني نإ ول

 اهلك هلامعأ يف ّنوكي.نأ ٍناسنإلل يغبني اذهلو «عجريو زجعیو لکی ٌفوس

 «(۷۳٠0٥۰٤۷٠٥)مقر «ءاصخلاو لتبتلا نم هركي ام باب «حاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ 60

 .(505١)مقر «ةءابلا مكنم عاطتسا نم باب ‹حاكنلا باتك ءملسمو



 نيحلاصلا ضاير حرش

 “«ىقبأ اًرهظ الو عطق اًضرأ ال ٌتبنملا نإ» : ثيدحلا يف ءاج اذهلو

 .ىقبأ اًرهظ الو مطق اضرأ ال اذه ءاّمئاد اراهنو اليل يشمي يذلا ٌثبنملاو

 .دعقيو ٌرسحيو ٌبعتيو زجعي يلاتلابو «هرهظ ٌبعتي لب
 نأ ٌدبعلا اهيأ كل يغبني الف كي ّيبنلا ننس نم ةدابعلا يف داصتقالاف

 هانا يس ل يك ادا ورا رب ير حاس عار
 ديخ نإف .ءُدزت الو صقت ال هيي سوا ب

 نيذلا هيده يعبّتم نم مكاّيإو ينلعجي نأ هللا لأسأ . كك ّئبنلا يده يدهلا

 ی
 9 دج د

 كلَه» :لاق هيَ ّيبنلا نأ  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نعو - ٤

 "سم هاور .اًنالث اهلاق «نوعُطَنَتُملا

 .ديدشتلا عضاوم ريغ يف نودّدشتملا نوقّمعتملا :نوعطنتُملا
 ظ حرشلا

 - دوعسم نب هللادبع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا ةمحر  ٌفلؤملا لاق

 . نوعطنتملا كله . نوعطنتملا َكله» : لاق ئ ئبنلا نأ - مسار

 ءاورسخو اوفلت مهنأ ينعي «ءاقبلا ٌدض :كالهلا «نوعطنتملا كله

 )١( ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ )١/١4( حتفلا يف رجح نبا هركذو )١١/۲۹۷(.
 .(5170)مقر «نوعطنتملا كله باب «ملعلا باتك «ملسم هجرخأ
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 يف َءاج اذهلو «ةّيويندلاو ةّينيدلا مهرومأ يف َنودّدشتملا مه :نوعطنتملاو

 . ''”(مكيلع هللا ةَدشيف اودّدشُت ال» : ثيدحلا

 اوعزانتو هيف اوؤراّداف ًاليتق اولتق نيح ليئارسإ ينب ٍةّصق ىلإ زظناو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم مهل لاقف «مهنيب روثت نأ ةنتفلا ٍتداك ىتح
 اهنم اًءزج اوذخأتو ينعي ۷ ٠ : ةرقبلا] 4 رق SE کسا هللا نإ #

 4 أو ده ادخل ا ی ا ا ‹ ليتقلا هب اوبرضتف

 ؟هلتق نع مكربخي مث َليتقلا اهضعبب اوبرضاو ةرقب اوحبذا انل لوقت : ينعي
 لصحل تناك ةرقب ّيأ اوحبذو هللا رمأل اوملسو اوملستسا مهنأ ولو

 مث ؟يه ام انل نبي كر انل عدا :اولاق ءاوكلهف اوتّنعت مهنكل «مهدوصقم

 يه ام انل ْنّيِبي كبر انل عدا :اولاق مث ؟اهنول ام انل ٌنّيبي كبر انل عدا :اولاق

 . نولعفي اوداك امو اهوحبذ مهيلع َدَّدش نأدعبو ؟اهلمعامو

 يف هسفن ىلع ُناسنإلا َدَّدِسي نأ «ةدابعلا يف ديدشتلا نم اًضيأ كلذك

 ىلع َدَّدش اذإ هنإف «هيلع هللا ُهرَّسي امم كلذ ريغ يف وأ موصلا يف وأ ةالصلا

 او م رمل عب لعل O نيو كاع ور ا عدلا را اه دبتا
 ىلإ ٌجاتحيو ٌضيرم وهو ّرطفلا هل حابأ دق هللا ٌنوكي ثيح «ناضمر يف امّيس

 نإ لوقت اضيأ اذهف ءاًمئاص ىقبيف هسفن ىلع ددشي هنكلو «برشلاو ٍلكألا

 . «نوعطنتملا كله» : ثيدحلا هيلع بطني

 ىلعي وبأو ,(5٠59)مقر «دسحلا ىف بتات «بدألا باتك «دوادوبأ هجرصخأ )0010

 )7/ ۳٥(.
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 ثيح ؛ديحوتلا باب يف َنيدهتجملا ةبلطلا ضعب هلعفي ام كلذ نمو

 اولعج لجو رع برلا ِتافص يف ثيداحألاو ثايآلا مهب ْثّرم اذإ مهدجت

 نم ةّمألا فلس اهيلع جرد الو ءاهب اوفلك ام ًةلئسأ َنولأسيو ءاهنع َنوُبشني

 ءايشأ نع ُبَّقني دحاولا دجتف «مهدعب نم ىدٌهلا ةّمئأو َنيعباتلاو ةباحصلا

 ناك نإ : ءالؤهل لوقن نحنف ءاَقُدشتو اًعّطنت اهب فلك يتلا رومألا نم تسيل
 وذ كنسي مل انإو ها ركنا هاا نفرد اهلا ام كك

 . .قلق يفو جرح يفو ةّدش يف نوعقتس مكنأب اوقثو «مكيلع هللا سو
 ءاج امك ؛ عباصأ هل لجو رع هللا نإ : سانلا نضعب لوقي : كلذ لاثم

 عباصأ نم ٍنيعبصأ نيب اهلك مدآ 55 نإ» : حيحصلا ثيدحلا يف

 هذه : ثحبيف عطنتملا اذه يتأيف ''”«ءاشي ثيح ةفّرصي ٍدحاو بلقك نمحرلا

 . كلذ هبشأ امو ؟اهلمانأ مكو ؟لمانأ اهل لهو ؟اهددع مك عباصألا

 ثلثلا ىقبي نيح ليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ ابر ٌلزني» :ًالثم كلذك
 رودي ليللا ثلثو ليللا ثلث يف لزني فيك ؟لزني فيك : لوقي ‹"«رخآلا

 ءالكلا نم كلذ أ امو ءاّمئاد لزان هنأ اذه ىنعم لک ضرألا ىلع

 مهنم برقأ مثإلا ىلإ مه لب هيلع نودمحُي الو «هيلع نورجوُي ال يذلا

 ءءاشي فيك بولقلا ىلاعت هللا فيرصت باب ءردقلا باتك ءملسم هجرحخأ )١(

 .(5105)مقر

 يآ لع ار زي أ تودي : ىلاعت هللا لوق باب «دیخرتلا تانك :قراشبلا خا ©0

 2 .ءاعدلا يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ‹ملسمو «(٤۹٤۷)مقر

 .(۸٥۷)مقر
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 . حدملا ىلإ مهنم برقأ ٌمذلا ىلإ مه و «ةمالسلا ىلإ

 «بيغلا لئاسم نم يهو «ناسنإلا اهب 00 مل يتلا لئاسملا هذه

 هئامسأب هللا ةفرعم ىلع هنم صرحأو «هنم ٌريخ وه نم اهنع لأسي ملو
 انقذو ابطا و ادععس لوق نآو  اهنه كسمت نأ هيلع تح. افا

 نم هنأ كش ال اذه نإف «بيغلا لئاسم نم يه َءايشأ تحبي نأ امأ ءانمآو

 ةّيلقعلا تالامتحالا لاخدإ نم ةبلطلا ضعب هلعفي ام اضيأ كلذ نمو

 عيضت ىتح ءاذك لمتحيو اذك ٌلمتحي :لوقي ٌهدجتف ؛ ةيظفللا لئالدلا يف

 ديه او نم ا ا م زمنا قي سومو ف ةذئأف
 انطّلس ول اننإف .ةّيلقعلا تالامتحالا هذه كنع عدو صوصنلا رهاظب

 ام كَ هلوسر ةّنسو هللا باتك يف ةّيظفللا ةلدألا ىلع ةّيلقعلا ٍتالامتحالا

TSّلك اهيلع ةروألو هر ايي  

 STE تاّيمهو ةكلقعلا رومألا هذه نوكت دقو «ءيش

 . هللاب ذايعلاو ُهَئاميإو ةتديقع عزعزي ىتح ٍناسنإلا بلق يف اهيقلُ

 هدجت ثيح ءءوضولا ىف ذ َنيِدّدشتملا ضعب ُهلعفي ام اًضيأ كلذ نمو

TEنم ٍةيفاع يف وهو دك نأ اة وأ  

 ةه اذا ءأضوتي ناك - ميما رح سابع نبا نأ ٌُركْذُي . كلذ

 نم لمعتسي ام ٍةَلق نم ءءاملا نم طق الإ اهيف سيل هتحت يتلا ضرألا

 اذإ هنإف ءهيلع هللا ددشيف ءاملا يف د ل سانلا لضعاف ءءاملا

 نم رثكأ الو تس الو ٌنسمخ الو برأ افك ام سواسولا هذه عم َلسرتسا
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 دحأ له :لوقي ىتح «هروط نع ج رخي ىتح ٍناطيشلا عم لسرتسيف «كلذ

 . فّرصتلا اذه فرصتي لقاع

 دنع اًميظع ابعت ٌبعتي هدجت «ةبانجلا نم لاستغالا ىف اضيأ

 . مر يف ء ةاهلا لاخدإ يفو «هينذأ يف ء املأ لاخدإ يف .لاستغالا

 .نوعطنتملا ٌكله» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق يف لخاد اذه

 ريس (نوعطنتملا كله . نوعطنتملا

 فرار . ثيدحلا اذه ىف لخدي هنإف هيف هل هللا

 20 م 2

 ْنْسُي َنيَّدلا َّنإ» :لاق يب ّيبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع ٥

 ٍةَوْدَعْلاِب اوُنيِعَتْساَو ءاوُرِشْبَأَو اوُبِراَقَو اوُدَّدَّسف هَبَلَغ الإ ُنيّدلا ٌداَشُي ْنَلو

 "يراخبلا هاور «ِةّجْلُدلا َنَم ٍءْيَشَو ٍةَحْوَولاَو

 ءةَجلذلا نم ِءيشَو ءاوحوُرَو اودغاَو اوُيِراقَو اوُدَّدس :هل ٍةياور يفو
 .'"”«اوغلنت َدْصقلا َدّصقلا

 :يورۆ ءائوصنم يورو .هلعاف َّمَسُي مل ام ىلع ٌعوفْرَم وه «ْنيذلا» :هلوق

 كلذ َّنَجَعَو ءُنيَّدلا هيلع :يأ :«ُهَبَلُع الإ» :ِهِلَك هلوقو .«ّدَحَأ َنيّدلا ٌناَشُي ْنَل»

 .راَهَّتلا لوا ُرْيَس :«ُةَوْدَغْلاَو» .هقرط ِةَرْثَكِل ٍنيّدلا ِةَمَواَقُم ْنَع ٌنداَشُمْلا

 ليِثْمَتَو ةَراَعِتْسا اَذَهَو .لْيَّللا رخ :«ةَجْلُدلاَو» .راهّنلا رِخآ :«ةَحْؤَولاَو»

 .(79)مقر ءرسي نيدلا باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5577)مقر «لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
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 غاَرفَو ْمُكطاَشَن ِتْقَو يف ِلاَمْغالاب لجو َّنع هللا ٍةَعاَط ىَلَع اوُنيِعَتْسا :ُانْعَمَو
 َّنأ اَمَك ْمُكَدوُصَقَم َنوُعنْبَتو ءَنوُماْسَت الو َةَداَبِعْلا َنوُدلَتْسَت ُتْيَحِب .ُمُكِبوُنُق
 ُلِصَيف ءاَمِرْيَغ يف ُهُتَباَدَو َوُه ُحيِرَتْسَيو ٍتاَقؤألا هذه يف ُريِسَي َقِذاَحْلا َرِفاَسُملا
 .ملعأ لاو .بَعَت ٍريغِب َدوُصقَمَل

 حرشلا
 يبأ ٌثيدح ةدابعلا يف ٍدصقلا باب يف هللا همحر  فلؤملا قاس

 يذلا نيدلا : ينعي (رسُي َنيدلا نإ» : لاق الب ّئبنلا نأ «هنع هللا يضر ةريره

 ءرسُي هب هل نودّبعتيو مهتر دابعلا هب ْنيدي يذلاو ةا اًدّمحم هللا هب تعب

 :ةرقبلا] © َرْسْمْلا مكب ديرب الو رسا مڪب هلأ ديري لجو رع لاق امك

 - مُّكيتلاو ةبانجلا نم لسغلاو ٍءوضولاب ُهَرمأ ركذ نيح ىلاعت لاقو 0

 4 رح ن مّ مجبل هلأ ُدِيِرُياَم  :لاق- ضرملا وأ مدعلا دنع
 مر لا € باس صف و 0 1 م 1

 امو مکا وه ءوداهج َّقَح ہل يف اودهلجو# : ىلاعت لاقو «17 :ةدئاملا]
 ثا ےک رص ر

 .[۷۸ : جحلا] 4 جرح نم نبدا يف رک َلَعَج

 «كلالك رهو« رس لاهو علت اهلك دولا

 ِتاولص َسمخ ةالصلا دجول ةّيمويلا ِتادابعلا يف ٌناسنإلا ركفت ولو
 .بلقلل ٌرهطو ندبلل رهط ؛رهّطلا اهمّدقتي «تاقوأ يف ًةعّروم ةرسيم
 نأ ديننا وولاة ا ل نادا لو اص دغ ناسآلا اتر
 نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا هللا .هلوسرو ٌهدبع اًدّمحم

 . يلصي مث ءاّيناث ٍديحوتلاب ُهَبلق ُرّهطي مث ًالَّوأ هّندب ُرهطيف «نيرّهطتملا
 وو

 «مالسإلا ٍناكرأ نم ثلاثلا ٌنكرلا يهو «ةاكزلا يف اضيأ تركفت ولو
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 ءاهمكح يف ام وأ «ةيمانلا لاومألا يف الإ بجت ال ًالّوأف ءةلهس اهنأ ٌدجت

 وأ «ةراجتلاك ٌديزتو ومنت يتلا ةيمانلا لاومألا يف لب «لام لك يف ُبجتالو

 ناسنإلا هلمعتسي ام امأ «ديزي ال ناك نإو ٍةَّضفلاو بهذلاك اهمكح يف ام

 ىلع سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق دقف «هبوكرم يفو «هتيب يف
 «تيبلا شرفو ِتيبلا يناوأ عيمج «7"2«ةقدص هسرف الو هدبع يف نمؤملا
 ةّصاخل ناسنإلا ةلمعتسي امم اهريغو ِتارايسلاو «تيبلا يف نيذلا مدخلاو

 رس ل ل ل

 نم اًدحاو ينعي ءرشعلا عبر يهف ءاّدج ةريسي ةبجاولا ةاكزلا مث

 امك «كلام ّصقنت نل اهنإف ةاكزلا َتيَّدَأ اذإ مث «ريسي اًضيأ اذهو «نيعبرأ

 لعجت لب « “لام نم ةقدص ثصقن ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق

 . هرّهطتو هيكزتو هيّمنتو ةكربلا هيف
 عبر الو ةنسلا فصن الو ةنسلا لك سيل ءاضيأ موصلا ىلإ زظناو

 اذإ ءرّسيم وهف كلذ عمو ءاًرهش رشع ينثا نم دحاو هش لب «ةنسلا

 كرهد لك يف موصلا عيطتست ال تنك اذإ «رطفأف ترفاس اذإ «رطفأف تضرم

 . اًئيكسم موي لک نع معطأف
 2 و ع تك

 ِنَم ِلاَ اَلا لع لو ٭ : ىلاعت لاق ءرّسيم اًضيأ حلا ىلإ رظنا

 ءةقدص هسرف يف ملسملا ىلع سيل باب ءةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 «هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع ةاكز ال باب «ةاكزلا باتك .ملسمو غ(557١)مقر

 .(487)مقر

 .(5908/8)مقر «عضاوتلاو وفعلا بابحتسا باب «ةلصلاو ربلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)
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 بانأ هلامب اًينغ ناك نإ : عطتسي مل نمو ۷ نارمع لآ] © اليم هيل اطا
 . حلا هنع طقس هندب الو هلامب ٌينغ ريغ ناك نإو «هنع حی نم

 ام أرط اذإ اميف رسيو « عيرشتلا لصأ يف رسي ؛رسُي ّنيدلا نأ لصاحلاف

 نب ٌنارمعل  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئيبنلا لاق «ريسيتلا ىلإ ةجاحلا ُبجوي
 يي وسلا امام

 .رسُي نيدلاف
 دعانا يدعي ماجا و : 4و يبنلا لاق مث

 «كرتف رسحتسا مث «بعتو َّلَمو َّلكو «مزُهو بلغ الإ نيدلا يف َدّدشتلا
 نيدلا تددش اذإ كنأ ينعي «هبلغ الإ ّدحأ َنيدلا ٌداَشُي نل» : هلوق ىنعم اذه

 لَك ٌئيبنلا لاق امك «كلهت فوسو «نيدلا كبلغي فوسف «ةَّدشلا تبلطو

 ظ .«نوعطنتملا كله» «قباسلا ثيدحلا يف

 : يأ ْدَّدس .«اورشبأو اوبراقو اودّرسف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

  اذهلو «براقف ْرَّسيتي مل ْنإف «ةباصإلاو دادّسلا هجو ىلع َءيشلا لعفا

 مل نِإو «ّنكمأ نإ اودّدس ينعي e ىنعمب انه ٌؤاولاو ««اوبراقو» : لاق

 وأ «متبصأو متدّدس اذإ مكنأ اورشبأ ىنعي ب «اورشبأو» .ةبراقملاف نكمي

 اذهو «ٌلجو رع هللا نم ةنوعملاو ريخلاو ليزجلا باوثلاب اورشبأف «متبراق

 ءمهُرسي امب ةّباحصأ رشي ءاًريثك مالسلاو ةالصلا هيلع بلا هلمعتسي

 « بنج ىلع ىلص اًدعاق قطي مل اذإ باب «ريصقتلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ 20230

 .(۱۱۱۷)مقر
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 ام هناوخإ ىلع رورسلا ٍلاخدإ ىلع َصرحي نأ ٍناسنإلل يغبني اذهلو

 | . كلذ ريغو ةشاشبلاو ةراشبلاب «عاطتسا

 هللا نأب ةّباحصأ َثَّدح امل مالسلاو ةالصلا هيلع ّئبنلا نأ كلذ نمو

 ‹«كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل :لوقيف «مدآ اي» : ةمايقلا موي لوقي ىلاعت
 ةئامعست فلأ ّلك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو :لاق «رانلا َثْعَب جرخأ :لوقيف

 كلذ انباء هللا لوسر اي :اولاقو ةباحصلا ىلع كلذ دتشاف . نيعستو ةعستو

 مث . لجر مكنمو ءافلأ جوجأمو جوجأي نم نإف ءاورشبأ :لاق ؟دحاولا

 ءانرّبكف نجلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ينإ «هديب يسفن يذلاو : لاق

 اونوكت نأ وجرأ :لاقف ءانربكف «ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأ :لاقف

 يف ءادوسلا ةرعشلاك الإ سالا يف متنأ ام :لاقف ءانرّبكف نجلا لهأ فصن

 ""«دوسأ روث دلج يف ءاضيب ةرعشك وأ «ضيبأ روث دلج

 نكلو . عاطتسا ام هناوخإل ئرشبلا لمعتسي نأ ٍناسنإلل يغبني اذكهو
 يابا كوخأ نوكي دقف «ملسملا هيخأل اًريخ ٌراذنإلا نوكي اًنايحأ

 ُةرذنت نأ ةحلصملا نم نوكيف .مّرحمل كاهتنا وأ «بجاو يف طيرفت بناج

 تناج 57 نكلو «ةمكحلا لمعتسي نأ هل يغبني نا الاف . هفاوختو

 ّيصاعم لعفو «هسفن ىلع ٌفرسأ هنإ :لاقو ًالثم ٌلجر َكءاج ولف ‹ىرشبلا
 بات تبت اذإ ءرشبأ معن : لوقت نأ كل يغبنيف ؟ةبوت نم هل له لأسو «ةريبك

 )١( مقر ‹جوجأمو جوجأي ةصق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )۳۳٤۸(«

 ( مقر ۰. . .مدآل هللا لوقي :هلوق باب «ناميإلا باتك ءملسمو )۲۲۲(.



 ةعاطلا يف داصتقالا باب

)= 

 نم َسأيي ال ىتح ّلمألا هيلع لخدتو ءرورسلا هيلع لخدتف «كيلع هللا |
 . لجو رع هللا ةمحر

 اويواقو: اود دس لاف الاوضاع لوسرلا نأ لصاخلا
 دصقلا ةصقلاو «ةجلُدلا نم ٍءيشو ةحؤَرلاو ةوذَعلاب اونيعتساو اورشبأو

 نم ٍءيشو «هرخآو هلو ؛راهنلا فارطأ يف اونيعتسا :هانعم ىنعي .«اوغُلبَ

 برضي نأ دارأ ةي لوسرلا نأ لمتحي اذه «اوغلبت دصقلا دصقلاو» ليللا

 نأ هل يغبني اًسح َرفاسملا َناسنإلا نإف «يّسحلا رفسلاب ٌيونعملا رفسلل ًالثم

 كلذ نأل ‹ليللا نم ٍءيش يفو راهنلا رخآ يفو راهنلا ِلَّوأ يف هريس نوكي

OSراهنلا َلَّوأ نأ كلذب دارأ هنأ لمتحيو  

 اكو أ أوركذأ أونما نبدا اهيأكي ٭ : ىلاعت لاق امك «حيبستلا لحم رخ

 . مايقلل لحم ليللا كلذكو «[47 1 5اي داسو كب هوحيسو اال يك

  لعجن ال نأ انرمأ - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلاف لاح لک ىلعو

 راسحتسالاو للملا ىلإ يدي كلذ نل .ةدابعلا يف اًيأد اهلك انتاقوأ

 نسحو هركشو هركذ ىلع مكايإو هللا ينناعأ .ةياهنلا يف كرتلاو بعتلاو

 . هتدابع

 لي اذإف َدِحْسَملا لَك ٌيبنلا لخد :لاق  هنع هللا يضر  سنأ نعو - 7

 اًذإف ءَبْنْيَزل ُلْيَح اَذَه :اولاق «؟ُلْيَحلا اذه اَم» :لاقف نْيَتَيراَّسلا َنْيَ ٌنوُدْمَم
 نتف اذإف .ةطاشن مكدحأ لصدل .ةولح» :ةيع ىسنلا لاقف .هب تقلعت ثرتف ےہ ہم ھل 12 9 ثنو 5 يف < ع 20 وو و خو لبازيص م ُُ CT اک م Pa 2-5 7 ص ر :E و م ر ا ر

aھم ع تت ت +  
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 : نرد ا تحفر

 ١ ا 0 رع

 .ُ ”هدلع قهفنم .«دقزدلف

 نأ  هنع هللا يابس وز لا كايا لنآ همحر -تفلؤملا ركذ

 نيب دودمم ٌلبح اذإف - ىوبنلا دجسملا ىنعي - دجسملا لخد ةي يبا

 طير: ورا ااا ا ‹ نيدومع نيب يأ « نيتيراس

 ياي م ع

 . (دقريلف َرتف اذإف « هطاشن مكدحأ لص : لاق مث . هوليزأو ٌةورخأ ينعي

 يف ّمطنتي نأو َقّمعتي نأ ٍناسنإلل يغبني ال هنأ ىلع ٌليلد اذه يفف

 بعت اذإف < ءاطيشن ماد ام يلصي لب ٠ «قيطت ال ام ُهّسْفن فلكي نأو «ةدابعلا

 ةرك امبرو مو َمئسو ٌةركف ش سس وشت بعتلا عم ىَّلص اذإ هنأل «منيلو ٌدقريلف

 هباصأو دجس ولف ءاهيلع وعدي هب اذإف هسفنل وعديل بهذ امبرو «ةدابعلا

 هنأل ؛يل رفغت ال بر :لاق لاو : لوقي نأ دارأ امبر ٌئساعنلا

 نأ انرمأو «لبحلا اذه لحب مالسلاو ةالصلا هيلع - ارا ااو يدان

 .دقريلف بعت اذإف .هطاشن ناسنإلا ىلصي

 ْفلكت الف :لامعألا عيمج ُلمشي هنإف ةالصلا يف درو نإو اذهو

 ءرومألا ٍلجعتت الو «نيللاو قفرلاب ٌكسفن لماع لب «قيطُت ال ام كّسفن

 اف اا .لجو رع هللا اهديري ةمكحل ُدَّخأتت امر رومألا

 «(۰١۱۱)مقر «ةدابعلا ىف ديدشتلا نم هركي ام باب «دجهتلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(٤۷۸)مقر « . . .هتالص يف سعن نم رمأ باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو
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 .دوصقمل اكل لصحي كلذ دعب مث : اهّقح :Ie ةن طعأو رظتنا لب « يسمن

 يف علاطي ًالثم هدجت ثيح «ةبلطلا ضعب ٌهلعفي ام اًضيأ كلذ نمو

 وهو عجاري يذلا نأل ف صخب الو ف «ناسعن وهو هسورد

 ۹ 26 و ٠ نو 2 5 4 ٠

 يغبني اذهلو ؛ادبأ ائيش ديفتسي ال هنإف ديفتسي هنأ ّنظ نإو لنمتسي ال ناسعن
 اف

 ري ر

 ريغ وأ ةّيجهنم اًبتك ءاوس - اًبتك عجاري وهو ُنماعنلا ُهَّباَصأ اذإ ناسنإلا ىلع

 . حيرتسيو ماني نأو «باتكلا قلغي نأ هل يغبني_ كلذ

 ساعنلا هباصأ ناسنإلا نأ ضرف ول ىتح «تاقوألا عيمج معي اذهو

 رجفلا ةالص دعب وأ «جرح الف َحيرتسيو دقري نأ دارأو رصعلا ةالص دعب

 ترص املكو .منف مونلا كاتأ املك «جرح الف َحيرتسيو َدقري نأ داوآَو

 لك ء1۸ ۷ :حرشلا] € بعزم كير َلِإَو © بصف تَرَ اذ 8 لمعاف اًطيشن
 ِتقولا يف نوكي نأ ًدبالف كيلع هللا َضرف ام الإ «ريسيتلاب اهلعجا رومألا

 يف كسفن ُبعتت ال «عساو اهيف ُرمألاف ةّيعوطتلا ٌرومألا امأو .هل دّدحملا

 . هتدابع نسحو هركشو هركذ ىلع ئكايإو يننيعي نأ هللا ٌلأسن . ءيش

 َسَعْن اذِإ» :لاق اب هللا لوسر َّنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو - ۷

 هو ىَلَص اَذِإ ْمُكَدَحا ّنإف مْوّنلا ُهْنَع َبَمْذَي ىٌح ْدقرَيلف ءيّلَصُي َوُهَو ْمُكْدَحأ

 ‹«ملسمو «(۲٠۲)مقر «....مونلا نم ءوضولا باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(7/85)مقر «. . .هتالص ىف سعن ىف رمأ باب «نيرفاسملا ةالص باتك
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 حولا

 نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هلقن اميف هللا همحر  ٌُفلؤملا ٌركذ

 هنع بهذي 55 ذقريلف يَّلصي وهو مكدحأ َسَحَّن اذإ» :لاق ه4 هللا لوسر
 عيطتسي الف «مونلا ٍةبلغ ًةجيتن ُنوكي ٌسماوحلا يف ةرتف وه ٌساعنلا .«مونلا
 هيلع بلغ نم الب ٌيبنلا ةشرأ كلذلو «هّساوح يف مكحتي نأ هعم ناسنإلا

 َلَّدع مث «سعان وهو ىلصي الو «هتالص نم َفرصني نأ يلصي وهو ُساعنلا

 رفغتسي ٌبهذي هلعل يردي ال ٌُسعان وهو ىلص اذإ مكدحأ نإف» :هلوقب كلذ
 تسي ٌبهذي «تبنذأ ام وأ يبنذ يل ُرفغا مهللا : لوقي نأ لدب «هسفن بسيف

 لأسي نأ دار امّبر كلذكو «هنم هللا ٌرفغتسي نأ دارأ يذلا بنذلا اذهب هسفن

 اولا 2 لاف ادا را نأ ر ارو رال لاف ةّنجلا هللا

 . دقري نأ ةا ئبنلا هر َرمأ اذهل ءاذكهو

 لعف ىلع ُهّسفن َربجأ اذإف «ٌقح هيلع هسفنل ّناسنإلا نأ كلذ مك نمو

 ءرصقتف طفت ا هلل ا ا اطال

 .ديزتف طرفت الو

 ٌّقشيو هّسفن لمحي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ ثيدحلا اذه نم ذخويو

 .قفوملا هللاو . قيطُي ام ذخأي امنإو «ةدابعلا يف اهيلع
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 ٌتْنك» :لاق  امهنع هللا يضر - َةَرُمَس نب رباج هللادبع يبأ نعو - ٨

 هاور «اًدصق ُهَتَبْطُخو ءاًدّصق ُهَتَالَص ْتْناَكف ءِتاوّلَّصلا ةي ّيبنلا َعَم ينص
 ظ اسم

 .رصقْلاَو ٍلوطلا َنْيَب يأ «اًدْصَق» :ةلوق

 حرشلا
 “يئ يبنلا عم ىلص هنإ لاق ءامهنع هللا يضر ةرمس نب رباج ثيدح

 دصقلاو ءاّدصق ةتبطخو اًدَصَق ةتالص ثناكف «ةعمجلا ٌديري هنأ رهاظلاو

 نع تبث دقو ءّلَمُم ٌليقثت الو ّلخم فيفخت هيف سيل يذلا «طّسوتلا ٌةانعم
 هتبطخ َرّصقو ٍلجرلا ٍةالص لوط نإ» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع  ّئيبنلا

 ِثيدحلا اذه نم ذخؤيو . هيلع ٌليلدو ههقف ىلع ٌةمالع يأ "”«ههقف نم ٌةّنثم

 ام ذخأي امنإو «ةدابعلا يف اهيلع ٌّقشيو هسفن لمحي نأ ٍناسنإلل يغبني ال هنأ

 فول هللا ودب قلل

 يبدل ١ یخآ :لاق  هنع هللا يضر - هللادبع نب بهو ةفدحح د يبأ نعو- ١4

 عتق رص اع م
 هه وع

 ةلذَبَتُم ِءادْرّدلا َّمَأ ىأّرف ءٍءاَدْرَدلا اَب ُناَملَس َراَّرف ءِءاَدْرَّدلا يبو َناَملَس َنْيَب كي

 وبأ َءاّحف .اًيْنُدلا يف ةّحاَح هل سئل ٍءادْرّدلا وُبَأ كوُخأ :ثلاق ؟كئأش ام :َلاقف

 .لكأت ىَّنَح ٍلكآب انأ ام :َلاق ,ٌمْئاَص ينإف ّلَك :ُهَل ّلاقف ءاًماَعَط هُل َمَّنَصف ٍءاَدْرَّدلا

 موقي بهذ ّمث .مانف ءْمن :هل لاقف ,موقَي ٍءاَدْرَّدلا وُنأ بهذ ٌلْيَللا ناك اًملف ءلكأف

 .(855)مقر «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 .(859)مقر «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ (؟)
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 ُهَل َلاقف ءاًعيِمَج اَيَلَصف .َّنآلا مُق :ٌناَمْلَس لاق ِلْيَّللا رخآ نم ناك اّمَلف ْمْن :هل َلاقف

 «ناَمْلَس َقَدّص» :ِِلَب ٌيبنلا لاقف «هّل كلذ َرَكَّذف يَ ّيبنلا ىتآف .هَّقَح ّقَح يذ لَك

 'يراخبلا هاور

 حولا
 نب بهو ةفيحج يبأ نع هاور اميف - ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 امهنع هللا يضر ءادردلا يبأو ناملس نيب ىخآ ب ّئبنلا نأ هللا دبع

 نيح َنيرجاهملا نأ كلذو «ةكرخأ دع امهنيب دقع يأ : امهنيب ىخأ «اًعيمج

 رادلا اوءّوبت نيذلا ءراصنألا نيبو مهنيب ةي ٌئبنلا ىخأ ةنيدملا اومدق

 ةلزنمب راصنألل ٍدقعلا اذه يف نورجاهملا ناكف «مهلبق نم ناميإلاو

 : لجو رع هللا لزنأ ىتح «دقعلا اذهب نوثراوتي اوناك مهنإ ىتح «ةوخألا

 vo] : لافنألا] ِلاَ لوا مصعب E وارا ولا $

 ع لا يضر ءادردلا يا ينا ىلع لخدو وپ تا املس اج

 تاذ ةأرملا بايث اهيلع تسيل ينعي «ةلذبتم ءادردلا َمَأ هت ارما دج وف

 نإ :تلاق ؟كنأش ام :اهل لاقف «ةليمج تسيل ةبايث اهيلع لب «جوزلا

 E CE POE PE ب

 . ءيش لك نعو «لكألا نعو «لهألا ظ

 ....عوطتلا يف رطفيل هيخأ ىلع مسقأ نم باب «موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(19318١)مقر



 ةعاطلا ظ ف داصتقالا باب
0 

 لك :لاقو هيلإ همّدقف ءاّماعط َناملسل عنص َءاج اّمل ءادردلا ابأ نإ مث

 مالك ةطساوب هلاح نم َملع هنأل «مصت الو :طفأو لك : هل لاقف «مئاص ياف
 مث لكأف . هريغو لكألا نعو ايندلا نع ٌضرعُم هنأو ءاّمئاد ٌموصي هنأ هتجوز

 من :لاقف «يلصيل ّماق مث «مانف «من :ناملس هل لاقف «يلصيل َماقف «مان

 د ا را ناملس َماق ٍليِللا رخآ يف ناك اّملو

 لص امهنأ ٌلمتحيو «ةعامج الص امهنأ هرهاظ : ادع هو

 ةعامج ةالصلا ينعأ  ةلأسملا هذهو . هدحو يلصي لکو نمزلا يف اًعيمج

 ىلص دقف ءانايحأ لعفت امنإو ءاّمئاد لعفت ال نكل «ةزئاج- ليللا ةالص يف

 نب ةفيذح عمو ءامهنع هللا يضر سابع نبا عم ةعامج ليللا ةالص ةا بنا

 لعفي اذه نإ :نولوقي َءاملعلا ّنكلو «دوعسم نب هللادبع عمو «ناميلا

 . اًمئاد ال اًنايحأ

 ءاقح كيلع َكلهأل نإو ءاّقح كيلع َكسفنل نإ» :ناملس هل لاق مث

 هلاق يذلا َلوقلا اذهو ؛هّقح ٌّقح يذ لک ٍطعأذ ءاقح كيلع كبرل نإو

 اعلا نب ورمل مالسلاو ةالصلا هيلع- ٌئيبنلا هلاق يذلا ٌلوقلا وه ٌناملس

 . امهنع هللا يضر
 MARISSA ربما

 ُبعتلا هب لوزيو ءريخلا هب لصحي هجو ىلع موقيو يلصي امنإو «مايقلاو

 قفوملا هللاو: :ءانعلاو ةّقشْملاَو



 سس تت ص نيحلاصلا ضاير حرش
 باك ٍدَحَأ ,بتاكلا ّيِدّيَسْألا عيبّرلا ٍنِب ةَلَظْنَح ٍّيِعْيِر يبأ نعو - ١ م م

 ؟ةَلَظْدَح اي َتْنَأ َفْيَك :لاقف  هنع هللا يضر  ٍركَبوُبَأ ينيقل :لاق ب هللا لوسر

 هلك للا لوسر دنع نوک :ُتْلَق ؟لوقت اَم !هللا َناَحْيُس :لاق !ٌةَلظْنَح قفا :ُتَلَق

 اًنْسفاَت اي هللا لوسر ِدْدَع ْنِم اَنُجَرَخ اًذإف ءِنْيَع يأَر اّناك راتاو ِةّنَجْلاِب اًنُرَكَذُي

 هللا وف :هنع هللا يضر ٍركَبوُبأ لاق .اًريِثَك انيس ِتاَعْيّضلاَو دالؤألاَو َجاَوْزآلا

 :ُتَلقف اب هللا لوسر ىَلَع اَنْلْخَد ىَّنَح ٍرُكَبوُبَأو انآ ٌتْقَلَطْناف اذه َلْثِم ىق

 هللا لوسر اد :ُتْلُق «؟َكاَذ اَمَو» : للا ٌلوسر َلاقف !هللا لوسر اد ٌةَلَظْدَح قفا
1 

e َاًنْسفاَع َكْنِع ْنِم اَنْجَرَخ اًذإف ءنْيَع يار ناك ِّنَجْلاَو ِراُنلاب اًنرَكَدُت َكدنِع ُنوُك 
 يِسْفَن يِذّلاو» :ِلَك هللا لوسر َلاقف .اًريثك انيس ٍتاَعْيَّضلاو تالوألاَو َجاَوْرآلا

 ىَلَع ُةَكِئالملا ٌمُكَتَحفاَصل هركّذلا يفَو ءيِدْنِع َنوُنوُكَت اَم ىَلَع َنوُموُدَت وَ «ددحب

 هاور ءتاَرَم ٌتالث «ةعاسَو ةَعاس ُةَلَظْنَح اَي ْنِكلَو ,ْمكقُرَط يفو ْمكْشْرَف

0010 

 . ملسم

 ٍنيَّسلا حذف ةّرْمهلا مضي «يِدّيَسألاَو» .ِءاَرلا ركب «يعبر» :ةلوق

 ِنْيَتَلَمْهُمْلا ٍنيِّسلاَو ٍنْيَعْلاِب َوُه ءانْسفاع» :ُهُلْوَقَو ةَدّدشُم ٌةَروُسْكَم ٌءاَي اهَدْعَبَو

 .شياعملا :«ٌتاَعْيَضلاَو» .اًنْيَعالَو اَنُجلاَع : يأ

5 

 )١( .ةرخآلا رومأ يف ركفلاو ركذلا ماود لضف باب «ةبوتلا باتك ءملسم هجرخأ ...٠
 .(11/60)مقر
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 باتك دحأ «بتاكلا ةلظنح نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 انظ كلذ لاق «نيقفانملا نم راص ىنعي : قفان ىنعمو «هسفن ىنعي « ةلظنح

 يضر لاقف ؟كاذ امو :ركبوبأ لاقف «قافن هلعف ام نأ  هنع هللا يضر  هنم

 «نيع أر انأك ىتح رانلاو ةّنجلاب دكذي ةي هللا لوسر دنع ٌنوكتن : هنع هللا

 كلذب مهربخي ثيح «نيقيلا ةّوق نم نيع يأر َرانلاو ةّنجلا ىرن امنأك ينعي

 ةبخ هنأل ؛مظعأ ٌنوكي دق لب ءدّهاشملاك هنإف للي ٌنيبنلا هب ربخأ امو لي

 . هللاب قلخلا ُملعأو «هيلع ةمالسو هللا تاولص قلخلا قدصأ نم

 انوهل ينعي «تاعيضلاو دالوألاو حاوزألا انسفاع هدنع نم انجرخ اذإف

 هبيصي هنإ هسفن نع ركبوبأ لاقف هلك ّيبنلا دنع هيلع انك ام انيسنو مهعم

 اي ةلظنح قفان : ةلظنح لاق هيلإ الصو املف لكي ٌّيبنلا ىلإ ابهذ مث «كلذك

 مهثدحف هي ّيبنلا دنع اوناك اذإ مهنأب هربخأف ؟كاذ امو :لاق هللا لوسر

 .نيعلا ّيأر امهنوري مهنأك مهلعجي ام نيقيلا نم مهذخأ «رانلاو ةَّنجلا نع

 اوُسَن مهب اوّهلتو ٍتاعيضلاو دالوألاو لهألا اوسفاع اوجرخ اذإ ْنكلو

 ىلع نومودت ول «هديب ىسفن يذلاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاقف

 5 1ك س 1 0
 يفو مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل ركذلا يفو يدنع نونوكت ام

 املك هنأل ؛ مكل اتيبثتو مكل اًماركإ مكحفاصت نيقيلا ةَّدش نم يأ «مكقرط



 تا نيحلاصلا ضاير حرش
 : ىلاعت لاق امك «هيئوقيو هتبثي ىلاعتو هناحبس هللا نإف «دبعلا نيقي داز

 ةلظنح اي نكلو .[17 :دمحم] # َمُهسوَفَت مهنئا و یکه ردا ودها نزاو »

 برخو ع يرل ةعاس ىتعب ؟ةغاسو ةعاس:.ةقاسو ةعابس + ةغاسو ةعابب

 هسفنل ناسنإلا ّيطعي ىتح سفنلل ةعاسو «دالوألاو لهألا عم ةعاسو

 مهقوقح قوقحلا يوذ ّيطعيو ءاهتحار
 ىح هل لجو رع هللا نأ ؛اهلامكو ةّيمالسإلا ةعيرشلا لدع نم اذهو

 وح ٍلهأللو ءاهّقح ىطعتف ىح سفنلل كلذكو .لجو رع ُهَّقح ىطعُيف

 موقي ىتح «مهقوقح نوطعيف ىح فويضلاو راّوزللو «مهقوقح نطعيف
 لجو رع هلل َدّبعتيو «ةحارلا هجو ىلع هيلع يتلا قوقحلا عيمجب ناسنإلا

 عاضأو «بعتو َّلَم اهيلع دّدشو هسفن ىلع ّلقثأ اذإ ناسنإلا نأل ءةحارب
 . ةريثك اًقوقح

 ‹فيضلاو لهألاو سفنلا قوقح ىفو ةدابعلا ىف ٌنوكي امك اذهو

 اللم هسفن يف ىأرو ّملعلا ٌناسنإلا بلط اذإف «مولعلا يف اًضيأ كلذك ٌنوكي

 نم ًاللم هسفن نم ىأر اذإو «رخآ باتك ىلإ ٌلقتنيلف ءام باتك ةعجارم ىف

 .هسفن حيرُي اذكهو ءرخآ رف ةسارد ىلإ لقتني هنإف .نّيعم نف ةسارد

 ٍللملا نم هل لصح ِءيشلا ىلع ُهَسِفن ةركأ اذإ امأ .اًريثك اًملع ٌلّصحيو

 ( ةركي سانلا ضجب نإ ؛ هللا ءاش ام الإ «فرصنيو مآسي هلعجي ام بعتلاو

 نوكيو هيلع ذخأي مث .«بعتلا عم ِثحبلاو ةعلاطملاو ةعجارملا ىلع هسفن

 ‹هردص قاض ءىشلا اذه دقف اذإ هنإ ىتح «هل اًنديد نوكيو «هل اباد اذه

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هلضف يتؤيهللاو



 ةعاطلا ىف داصتقالا باب
 تس (7 101/0 جلا

 َوُه اَذِإ ٌبطْخَي هلي يبْنلا اَمْنْيَب :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 5

 ,َدْعقَي الو سْمّشلا يف َموُقَي ْنآ َرَدَن َليِئاَرْسِإ وُب :اوُناَقف ُهّْنَع َلاَسف «مئاق ٍلُجَرِ

 َلِظَتْسَيلو ْمُلَكَتَيَلف ُهوُرُم» هلي ُّيبّلا َلاَقف ءَموُصَيَو مّلَكَتَي الَو َلِظَتْسَي الو
 .'''يراخُبلا ُهاوَر «ُةَمْوَص َمِتْمْلَو ْنُعَفَيْلَو

 ا 7
 ؛ ثيدحلا اذه ةدابعلا يف داصتقالا باب يف هللا همحر - فلؤملا ركذ

 .دعقي الو سمشلا يف موقي نأ ؛ليئارسإ وبأ هل لاقي ّلجر هيف رذن يذلا

 اذه ىأرف «ٌبطخي ةي ُئيبنلا د ءموصي نأو « ملكتي الو تمصي نأو

 : هع ىبنلا لاقف «هتصق نع ربځأف هنع لأسف a فانت جرا

 . «هَمْوَص تيلو دُځقيلو لظ ج ةشيلو ملكتيلف ةورُم»

 فاو لجو رع هللا ىلإ ةبوبحم ءايشأ نمضت دق ناك ٌرذنلا اذهو

 لاق دقو «ةدابع موضلا َنأل ؛موصلا يهف هللا ىلإ ةبوبحملا امأ «ةبوبحم

 سمشلا يف اًمئاق هفوقو امأو ."”«هفطُيْلف هللا َعيِطُي نأ َرَدَن ْنَم» : كي ٌثيبنلا

 ‹ لجو رع هللا ىلإ بوبحم ديغ اذهف ؛ ملكتي ال هنوكو «ٌلظتسي نأ ريغ نم

 . رذن ام كرتي نأ لجرلا اذه ال ٌيبنلا رم اذهلف

 هنإو معمل : و ضعي لاف لب «هوركم هلصأ َرذنلا َّنأ ْمَلْعُيْلو

 هللا هفّلكي مل ام ةسفن فلك رذن اذإ ناسنإلا نأل ؛رذني نأ ناسنإلل زوجي ال

 .(1۷۰ 5)مقر «كلمي ال اميف رذنلا باب .روذنلاو ناميإلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ 23(

 .(11950مقر <. . .ةعاطلا يف رذنلا باب ءروذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)



 ےس نيحلاصلا ضاير حرش
 هب جرختسي امْنِإَو ءرْيَخِب يتأَي آل ةنإ» لاقو ءرذنلا نع هو ٌيبنلا ىهن اذهلو
 همكح مسق :ماسقأ ٌرذنلاف رذن ناسنإلا نأ رف اذإ نكلو ,"”«ليخبلا نم

 . ةعاطٌر ذن ثلاث ٌمسقو «ةيصعم ٌرذن ٌرخآ مسقو «نيميلا مكح

 ديكأت هب ٌناسنإلا ّدصق يذلا وهف ؛نيميلا مكح هُمكح يذلا امأ
 ا ل لف ا او اا را ةا نأ اا وأ علا
 موصأ نأ ٌرذن ىلع هللف اًيذاك ثنك نإ : لاقف «ءقّدَصت مل كنكلو اذكو اذكب

 ةمكح اذه «سانلا هقدصيل هلوق دكؤي نأ كلذ نم هضرغ نأ كش الف «ةنس
 دصق اذإ اًضيأ كلذكو «لاق ام ديكأت كلذب دصق هنأل ؛نيميلا مكح

 اذهف «ةنس موصأ نأ رذن ىلع هللف اذك لعفأ مل نإ: لوقي نأ لثم ؛ثحلا

 اذه ٌليلدو ءاًضيأ نيميلا مكح همكح «ركذ ام لعفي نأو ثحلا دصق اضيأ

 ىون اذهو ."”«ىَوَم ام ئِرما لكل اَمَّنَِو تاّينلاب ٌلاَمْعألا اَمّنِإ» : كي يبنلا لوق

 . ىون ام هلف نيميلا

 هيلع ُمْرَْي ٌناسنإلا ٌةرذن اذإ ٌمرحملاف «مرحملا وهف : يناثلا مسقلا امأ
 «مرحم رذن اذهف ءرمخلا برشي نأ رذن هيلع هلل :لوقي نأ لثم «هب ءافولا

 .حجارلا لوقلا ىلع نيمي ةرافك هيلع نكلو ءرمخلا برشي نأ هل لحي الف

 )١( 257595؟)مقر «رذنلاب ءافولا باب «روذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ 257917

 21579)مقر ءاّئيش دري ال هنأو رذنلا نع يهنلا باب ءرذنلا باتك ءملسمو «©؛<465

.) ٠ 

 «(۱)مقر «...يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) -

 | .(۱۹۰۷)مقر «ةينلاب لامعألا امنإ :هلوق باب «ةرامإلا باتك «ملسمو
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 نكلو «دقعنم ُريغ رذن هنأل «هيلع ءىش ال هنإ : لاق ءاملعلا ضعب ناك نإو

 لوقت نأ كلذ لثمو « هب ءافولا زوجي ال نكلو « دقعنم رذن هنأ ا

 ا درجو الو ار اا ؛اهضيح مايأ موصت نأ رذن اهيلع هلل :ة الا

 نيمي ةرافك اهيلعو «ضيحلا مايأ موصت

 لثم «ةعاط رذن ناسنإلا رذني نأ «ةعاطلا رذن وهف : ثلاثلا مسقلا امأ

 عبارلاو رشع ثلاثلا : يهو ؛ ضيبلا مايألا موصأ نأ رذن َيلع هلل :لوقي نأ

 نأ َرَدَت ْنَم» : ةا يبنلا لوقل «هرذنب ّيِفوي نأ همزليف ءرشع سماخلاو رشع
 ‹ىحضلا يف نيتعكر يلصأ نأ ٌرذن ىلع هلل : لوقي وأ ,ههْعِطُيْلف هللا َعِبِطُي

 هللا ٌعيِطُي ْنَأ َرَّذَن ْنَم» : كك ٌئبنلا لاق دقو «ةعاط هنأل هرذنب ّيفوي نأ همزليف

 | .«هغطُيْلف

 .ةعاطلاب ّيفوي نأ بجو ؛ةعاط ريغو ةعاط ىلع هرذن لمتشا نإف

 ثيح ؛لجرلا اذه ةصق لثم «نيمي ةرافك دَمكُيو «ىفوي ال ةعاطلا ديغو

 هرمأف .موصي نأو .ملكتي الأو .ٌلظتسي الأو ‹سمشلا يف موقي نأ ردن

 «لالظتسالا مدعو «ماجفلا يف لاف هنجلو «ةعاط هنأل موصي نأ ي ٌئيبنلا

 اذإ مويلا سانلا نم ريثكو .مّلكتيلو دْعقيْلو ّلظتسيلف ٌةورم ؛مالكلا مدعو

 ىلع هلل : لاق ؛ناسنإ هل ّضرم اذإ : ًالثمف ؛رذني هيلع قفشأ وأ َرمألا دعبتسا

 ةهارك يهن امإ «هنع ٌئهنم اذهف ءاذكو اذك نلعفأل يضيرم هللا ىفش نإ رن

 هنأ انضرف ول نكل ءرذن نودب كضيرمل ةيفاعلا هللا لأسا «ميرحت يهن وأ

 ىفوي نأ هيلع بجو «هللا ةافشف اذكو اذك لعفي نأ هضيرم هللا ىفش نإ ؛َرذن

 قفوملا هللاو .رذنلاب
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 لامعألا ىلع ةظفاحملا باب١٠
 ر
 ےک ا ےس ےس م 2 و م هس ”ج ةرسوخل ص رس سس 7

 رن امو هللا رڪزل مهبولق عش نا اونماء َنيِدَلِل ناي ملأ # #9 :ىلاعت هللا لاق
 لع ےس سرع ي دص صر رص رص رص لا 206 يصمم ريب ر كر هس نيالا سارت ص ےس

 4 مولف تقف دملا مع َلاَطَم لبق نم بتكلا أونوأ نیذلاک اونوكي الو یا نم
 و ا ظ

 ليجبإلا هَسْيَناَءَو میرم نبأ یسعب اًمَسْفَقَو # : ىلاعت لاقو 1١5 :ديدحلا]

4 
 لا

 < ےک اا ر رح م رک م ج ےس رک مچ و رم 27 را 52 2 .٠

 َمِهَيلَعاَهَسْبَك اماهوعرتبأ ةينابهرو ةمحرو ُهَفَأر هوعسأ سذلا بولق ىفاَسْلَعَحَو
 غ م س ت ص ور اک 2 تنك رتل... يات هر برد م چ ىلإ

 : ىلاعت لاقو .[۲۷ :ديدحلا] 4 اهتباعر ىح اهوعر امف ناوضر َءاْعَتب
 9 ص م ےک سر سس تحس تح رس ر هر صر 7

 لاقو ء[۹۲ : لحنلا] اڪ دد ال2 يقلك اوین 5#

2 
 م جرو 2526 ن يالا وص

 وه
 ۹٩[. :رجحلا] #تيقيلا كينأي ىح كير دبعأو # : ىلاعت

 مواد ام هنلإ نيّدلا ّبَحَأ ناكَو :ةشئاغ ثيدح اهنمف ؛ثيداَحألا اَمَأَو

 هلل
 ر

 ےس رص
 ا

 .هلْبَق ٍباَبْلا يف َقَبَس ْدَقَو .ِهْيَلَع ةُبِجاَص

 حرشلا
 لامعألا ينعي : لامعألا ىلع ةظفاحملا باب : هللا همحر فّلؤملا لاق

 .ةحلاصلا

 يغبني ال ناسنإلا نأو «ةعاطلا يف داصتقالا باب هللا همحر  ركذ امل

 هبقعأ ةا يبنلا يده ىلع اًيشمتم نوكي امنإو ةدابعلا يف هسفن ىلع قشي نأ

 امير سانلا نم اًريثك َّنأ كلذو ؛ةعاطلا ىلع ةظفاحملا هيف يذلا بابلا اذهب

 ٌسعاقتي مث ُرتفي كلذ دعب هنكلو «دهتجيف ريخلا ىلع ًالبقم اطيشن نوكي
 ظ ظ .نواهتيو

 وأ يوق ٌعافدنا هدنع نوكي باشلا نأل «بابشلل اًريثك يرجي اذهو



 ل 1 لامعألا ىلع ةظفاحملا باب
 ةفطاعلا ىلع ةينبم نوكت امنإ بابشلا تافرصت بلاغ نإ ذإ ؛ديدش رخأت

 وأ زجعي مث «ةدابعلا يف لو عفدني مهنم دحاولا دجتف «لقعتلا نود

 نأ - هللا همحر فلؤملا هّبن امك  ناسنإلل يغبني اذهلو ءرخأتيف لساكتي

 نأل ؛اهيلع اًظفاحم نوكي نأو «فرجنم ريغ ةعاطلا يف اًدصتقم نوكي

 هٌمودأ هللا ىلإ لمعلا ٌتحأو ءاهيف ةبغرلا ىلع ٌليلد ةعاطلا ىلع ةظفاحملا
 ىلع ًاليلد اذه ناك ؛ اهيلع َرمتساو هتدابع ىلع ناسنإلا ظفاح اذإف ءَّلق ْنِإو

 . ريخلا يف هتبغر ىلعو هتبحم

 لاک اك الو # :ىلاعت هلوق اهنم «تایآ ةدع فلؤملا ركذ دقو
 تلزغف «لزغت ةأرما 47 ا 4 ا ا نم ايار ع تمسفا

 هنم قبي مل ىتح «اناكنأ هضقنت تبهذ كلذ دعب مث ءائيتم اًيوق اًديج ًالزغ
 اهضقني كلذ دعب مث «ديزيو ةدابعلا يف دتشي سانلا ضعب كلذك «ءيش

 . اهعديف
 : لجو رع هللا لوق ليئارسإ ينب نع - هللا همحر  ركذ كلذكو

 Vc اعلا اقل قبو هنأ هلا تيل بوف ىف اتمی
EBEا اها و ا ذآ ناوم  

 اوثوأ َنِدْلَك اونو الو ىلا لاقو ءاهولمهأ مهنكلو ءاهوعر الو

 لاط ينعي ء[١٠ :ديدحلا] E Ge دمألا مَع َلاَطَف ُلَبَق نم بکا

 لامعألا اوكرتو مهبولق تسقف «لامعألاب  نمزلا يأ  دمألا مهيلع

 الأو «لمعلا ىلع ظفاحي نأ هل يغبني َناسنإلا َّنأ ٌيهملاف «هللاب ذايعلاو

 . هيلع وه ام ىلع رمتسي لب «هعدي الأو لساكتي
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 َنوكي الأ يغبنيف «ةداعلا رومأ يف اضيأ وهف ةدابعلا يف اذه ناك اذإو

 وه ام ىلع ىقبيو ُرمتسي لب «ركف هل ةعاس لكو «ةهجو ةعاس لك ٍناسنإلل
 .أطخ ىلع هسفن ناسنإلا رقي الف أطخلا نيبت نإف ءأطخلا نيبتي مل ام هيلع

 «ٌنسحأ هيلع وه ام ىلع هءاقب إف ؛أطخلا هيف نيبتي مل ٌرمألا ماد ام نكل

 همدق عضي نيأ فرع الإ ةوطُح وطخي ال لجر هنأ ىلعو «هتابث ىلع ُلدأو
 . همدق عزني نيأو

 هل موي لکو «ركف هل موي ّلك دجتف «ةداعلا رومأب متهي ال سانلا ضعبو

 نع ىورُي اذهلو «ءيش ىلع هسفن رقتست الو تقولا هيلع توفي اذهو «رظن

 .ُهْمَرلَيَلَف ءيش يف هل كروب نم : لاق هنأ «هنع هللا يضر باطخلا نب َرمع

 الو ُهْمّرْلاَف ؛نوكي ءيش يأ ءءيش يف كل كروب اذإ ينعي «ةميظع ٌةملك

 هللا لأسن «اًئيش ينبت الو تقولا كيلع عيضيف ءانه ةرمو انه ةرم هنع جّرخت

 . هراصنأو قحلا ةاعد نم انلعجي نأو «قحلا ىلع مكايإو انتبثي نأ

3 3 2 

 ْنَم» :ِِلَي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَع هنا ّيضَر باَّطَخلا نب َرَمُع ْنعو - ۴۳

 ةالّصَو رْجَفلا ِةالَّص َنْيَب اَم ُةأَرقف ُهْنِم ٍءيَش ْنَع وأ ءلْيّللا نم هبّرح ْنَع َماَن
 (1) © يب ربه مار 7 وعر 7 ا 2
 ملسم ُهاَوَر «لدللا نم هأَرق امناک هل بتك ,رهظلا

 وأ هنع مان نمو ليللا ةالص عماج بأب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ )0010

 ظ .(۷٤۷)مقر «٠ ضرم



 ظ ® لامعألا ىلع ةظفاحملا باب

 حرشلا
 نب رمع نينمؤملا ريمأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 وأ ليللا نم هبزح نع مان نم : لاق كي ّيبنلا نأ  هنع هللا يضر  باطخلا
 هّاَص امنأكف ينعي «رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب ام ُءاضقف ؛ هنم ءيش نع

 . هتليل يف

 ؛ ةدابعلا نم اًئيش داتعي ناك اذإ هل يغبني َناسنإلا نأ ىلع ٌليلد هيف اذه

 . اهتقو باهذ دعب ولو ءاهيلع ظفاحُي نأ

 اًضيأ هنمو «نآرقلا بازحأ هنمو ءءيشلا نم ٌءزَجلا وه :هانعم ُبْزِحلاو

 ةداع هيدل ٌناسنإلا َناك اذإف «مهنم فئاوطلا ينعي «سانلا نم بازحألا

 ةالص نيب اميف هاضقف ءاهنم ِءيش نع وأ ءاهنع مان هنكلو ؛ليللا يف اهيّلصي

 ؛ ليللا يف ُرتوُي ناك اذإ نكلو «هتليل يف ُهالص امنأكف ؛ رهظلا ةالصو رجفلا

 اذإف ءةعكر هذيزي يأ ءرتولا عفشي هنكلو «رتوي ال راهنلا يف ٌءاضق اذإ هنإف
 نأ هتداع نم ناك اذإو ءاعبرأ ضقيلف تاعكر ِثالثب َرتوي نأ هتداع نم ناك

 ينامث ضقيلف عبسب َرتوي نأ هتداع نم ناك اذإو ءاتس ضقيلف سمخب ٌرتوي

٠ E 

 هَلَع اذإ ناك ل ّيبنلا ذأ - اهنع هللا يضر  ًةشئاع ٌثيدح كلذ ٌليلدو

 اميف ٌءاضقلاو « "”ةعكر ةرشع يتنث راهنلا نم ىَّلِص ؛ليللا نم ٌمجو وأ ٌمون

 وأ هنع مان نمو ليللا ةالص عماج باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هج رخأ لف

 .(17/55)مقر « ضرم
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 9س

 ال رجفلا ةالص َّنأ ىلع ٌلدت َتيداحأب ٌديقم رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب

 يق عفترت ىتح ٍسمشلا عولط دعب الو «سمشلا علطت ىتح اهدعب ةالص
 ِثيدحلا صوصخب فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه ٌمومع ٌدّيقيف «حمر

 دقو «حمر َديق سمشلا عافترا لعب نم نوكي ًءاضقلا َّنأو «هانركذ يذلا

 ّىبنلا لوق مومعل ؛ُاضق ناسنإلا ٌهركذ ىتم ًءاضقلا َّنأل ؛ديقي ال ُهنأب لاقي

 .”«كد الإ اَت َةَراَفَك ال ءاَهرَكَذ اذ اهلَصِيْنَف اهّيِسَن وأ ٍةالَص نع َماَن ْنَم» : هك
 ةموادملا ناسنإلل يغبني هنأ ٌفلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا نم ذخؤيو

 نكمي ال ام امأ ءهؤاضق نكمي ناك اذإ هيسن ام عدي ًالأو ءريخلا لعف ىلع

aةيحت ىّمست يتلا دجسملا ٍلوخد ةنس لثم لقت  

 نوب لا تلاطو ياخود سنو. «دعسلا نالا لااا جلا

 تطقس هلع ترخأت اذإف «تبسب ةديقم هنس ةالصلا هذه نأل ؛ًاهيضقي ال

 نوكي نأ الإ ءىضقُي ال هببس لاز اذإ هنإف ؛ ببسب َديق ام لك اذكهو ءاهتنس

 و ر ر ورظلا ا تاحال نما

 هنإف تقولا جرخ ىتح ٌناسنإلا اهيسن ول ؛بتاورلا ننشلاك ؛َتاف اذإ

 . الب ئيبنلا نع كلذ تبث امك «تقولا دعب اهيضقي

 ف ضيبلا مايألا_رهشلا نم مايأ ةثالث مايص ناسنإلا تاف ول كلذكو

 روج ءو نيشلا كيم مايأ ةثالث ُمايص ناك نإو «كلذ دعب اهيضقي

 - هركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب ةالصلا تيقاوم باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باي «دجاسملا باتك «ملسمو «(۹۷٥)مقر

 .(٤1۸)مقر ءاهئاضق



 لامعألا ىلع ةظفاحملا باب
 ع( 0

 : ضيبلا مايألا يف لضفألا نکل .هرخآ يفو هطسو يفو لا لوأ يف

 . قفوملا هللاو .رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا

 23 تو 33 ١ . د

 ْيل لاق :َلاق اَمُهْنَع هللا ّيِضَر صاقلا نب ورُمَع ِنْب ِهئادْيَع ْنَعَو- ٠

 «ِلْيّنلا َماَيَق َكرّتف َليّللا ُموُقَي َناَك ءنالف َلْثِم ْنُكَت ال هللا َدْبَع اي» :ِِل هللا َلوُسَر
Ra1 0(  

 ُهْنَناَف اَذِإ ي هللا ُلوُسَر ناك :ْتَلاَق اَهْنَع ةا ّيضَر ةشئاع ْنَعَو - 6

 ُهاَوَر «ةّعكَر ةرشغ يتنث ٍراَهْنلا َنِم ىلَص ءهرْيغ ؤأ عَجحَو نم ٍلّْيَللا ِنَم ةالّصلا
 (9) عه دو

 نب ورمع نب هللادبع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا هجر تقل وهلا لاق )

 0 ى درس < ا 2 د ¢

 لثم نكت ال هللادبع اي» :هل لاق يب ئئبنلا نأ  امهنع هللا ىضر  صاعلا
 باب يف ثيدحلا اذه ٌفّلؤملا قاس «ليللا مايق َكّرتَف َلْيللا موق ناك «نالف ٠ َ ص 3 E I aS E ور و

 ©.اهعطقي ال َناسنإلا َّنأو ءاهماودو ةعاطلا ىلع ةماقتسالا

 لثم نوكي الأ ورمع َنب هللادبع مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا ىّصوأ دقو

 :(1197)هقر .ليللا مايق كا نم هركي ام باب .«دجهتلا باتك . يراخبلا هجرخأ 0010

 )۲٤۳(. ص هجيرخت مدقت (۲)
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 َّنأو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلا نم َنوكي ْنأ ٌماهبإلا اذه لمتحَيو «نالف

 ؛ورمع نب هللادبع نم هنأ لمتحُيو «ٍلجرلا مسا ركذي الأ ٌبحأ يي ّيبنلا

 . ورمع نب هللادبع دعب يوارلا نم هنأ لَمَتحُيو «ةاوُرلا هيلع َعلَطي ًالئل مهب
 ءاهّسفن ةيضقلا اياضقلاو رومألا نم ّمهملا َّنأ ىلع ٌليلد هيفف َناك اّيأو

 نع ىهني نأ دارأ اذإ هنأ م ّيبنلا يده ْنِم ناك اذهلو «صاخشألا ركذ نود .

 ذكور اذك نولعتي مارق لايام »نوفي امو ماتش ار دب ا هنإف ين
 ۰ كلا

 :ناتميظع ناتدئاف هيف صخشلا مسا ركذ كرتو

 . صخشلا اذه ىلع رتسلا : ىلوألا ٌةدئافلا

 مكُحلا قحتسي الف ؛ هّلاح ذيغتت امبر صخشلا اذه نأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 ْبَه :ًالثمف «هللا ديب بولقلا َّنأل ؛رضاحلا تقولا يف هيلع ُمكَحُي يذلا

 نكت ال :صُخشل ثلقف «هّمسا ثركذ اذإف «قسف ىلع الجر ُتيأر ين

 ٌريغتت امبرف «كلذ هبشأ ام وأ ءرمخلا برشي وأ ينزي وأ قرسي ؛نالف لثم
 نم هتركذ يذلا مكُحلا ٌقحتسي الف « هللا دبعيو «ميقتسيو «لجرلا اذه لاح

 ءرتسلا نم هيف امل «نسحأو ىلوأ رومألا هذه يف ُماهبإلا ناك اذهلف «لبق

 . صخشلا لاح تريغت اذإ طايتحالا نم هيف املو.

 يلا َماَيق َكَرَتف ِلْيللا َنِم ُموُقَي َناَك» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفو

 يني دق اذه نإف «هّعَدَي مث حلاصلا لمعلا ٌلمعي ناسنإلا ٍنوك نم ٌريذحتلا
 دق ٌناسنإلا ناك نإو «ميظع طخ اذهو «هل ةهاركو «ريخلا نع ةبغر نع

 نِإو «هاضق ةًؤاضق نكمي امم ناك نإف ؛ رذعل ٌهكرت اذإف «رذعل يلا كرف



 sS 22 لامعألا ىلع ةظفاحملا باب

 كي ئبنلا نع تبث دقو «هنع وفعي  ىلاعت هللا داف هؤاضق ٌنكمُي ال امم َناك

 اذإ كلذكو «"اًميقُم اًحيِحَص ُلَمْعَيَناَك ام هَل بِتك رَفاَس وأ َضِرَم ْنَم لأ

 ظ . هيضقي هنإف رذعل هكرت

 مايق كرت اذإ ناك لي يبنلا نأ ؛فلؤملا هقاس يذلا ةشئاع ثيدح يفو

 ناك ةي هنأل ؛ةعكر ةرشع يتنث راهنلا نم ىلص «هريغ وأ عجو نم ليللا
 هنإف ؛ههبش وأ مونل رتوي ملو ليللا يضق اذإف «ةعكر ةرشع ىدحإب ُرِتوي

 هلعجي نأ ٌعورشملا راص رتولا ُثقو تاف اكل نكل ءةالصلا هذه يضقي
 يف لصيلف هرتو نع مانو ثالثب رتوي ناك نمف : كلذ ىلع ءانبو ءاًعفش

 لصيف سب رتوي ناك نإو ءاتس لصف سمخب رتوي ناك اذإو ءاعبرآ راهنل
 ع ىدا و ناك نو ءاًرشع ع لصْيلف عستب رتوي ناك نإو « ينامث

 . هلعفي كي ٌييبنلا ناك امك «ةعكر ةرشع يتنثا ٌلصيلف ةعكر

 نع تتاف اذإ ةتقؤملا ةدابعلا َّنأ : يهو ةمهم ةدئاف ىلع ٌليلد اذه يفو

 ا لارا ا ي طولا :ةايعلا انآ ف اه فردا ر

 نأ ةنسلا نم ناف 4 ناسآلا اضوت ا5 ءدام ءوضولا س كلذ نمو «ىضقت

 ؛هنع تطقس ةليوط ةدم دعب الإ ركذي ملو يسن اذإف «نيتعكر يلصي
 َّنإف «ةليوط ةدم َدعب الإ ركذي ملو ءاّيسان سلجو دجسملا لحد اذإ كلذكو
 يلاوُم نوكي نأ ّدبال ببسب نورقملا َّنأل ؛هنع طقست دجسملا ةيحت

 قر ا لصق نإف بكا

 )١( درفملا بدألا ىف يراخبلا هاور )١۷١/١(.
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 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب 7

 E هع مکن امو هود خف لوسرلا مكدلاء امو # : ىلاعت هللا لاق

 DE ىلاعت لاقو «[۷ :رشحلا]

 e ب ینوعیتاک هللا نوت رنک نإ لف # : یلاعت لاقو .[4

 اا لوسر يف کک ن دع 0 : ىلاعت لاقو ۳١[« :نارمع لآ] € گد

 .[؟١ : بازحألا] ارك هلأ كو رخل مويا هَل ا نك لة

 حرشلا
 ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب :ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 يف اهيلع ناك يتلا ةتقيرط يهو ءاي لوسرلا ةنس اهب ُداَرُي : ةنشلا ءاهبادآو

 يه هذه «هتارارقإو هلاعفأو هه هلاوقأ يهف «هتالماعمو هقالخأو هتادابع

 وهو «هكرت ىلع هلعف ٌحّجرتي يذلا لمعلا ىلع َةّنسلا ُءاَهَقُفلا ٌقِلَطُيو .ةنسلا

 . هكرت ىلع بقاع الو «هلعف ىلع باثي يذلا

 ىدهلاب- ىلاعت- هللا هثعب- مالسلاو ةالصلا هيلع_َلوسرلا َّنأ كش الو

 . حلاصلا لمعلا وه : قحلا نيدو . عفانلا ملعلا وه :ىدهلا .قحلا نيدو
 م ىلع ناسنالا ظفاحي نأ نكس الو + امنع دم ديألو «ملع نم بالف

 ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا ٌنوكيف هيلعو ءاهملعي نأ دعب الإ يب لوسرلا

 للا بلطو لااا

 «ةيافك ضرفو «نيع ٌضرف :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ملعلا ٌبلطو
 وه

 . ةنسو



 سس E اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 الا يذلا ا ىقفيم هيلع ةدابعلا ٌفقوتت ام ٌملع وهف : نيعلا ٌضرف امأ

 . مايصلاب «ةاكزلاب «ةالصلاب «ءوضولاب ملعلا لثم .هلهج ملسملا عسي

 هوكي ملفت نإ ؛هلهج ملسملا عسي ال يذلاف .كلذ هبشأ يدك

 وذ هنأل ةاكزلا ماكحأ ملعتي نأ صخشلا اذه ىلع بجون اذهلو . نيع ضرف

 . لام اذ سيل هنأل ةاكزلا ماكحأ ملعتي نأ رخآلا ىلع بجون الو «لام

 فو هلال ءجحلا ماكحأ ملعتي نأ اذه ىلع بجون : محلا كلذك

 ( . جاحب سيل هنأل < ا نأ رخألا ع او ‹« جحي

 ملعلا وه ينعي «ةعيرشلا هب ظفحت يذلا ٌملعلا وهف : ةيافكلا ٌضرف امأ

 طقم نكي ويدي قاف اا عرق اا ءةنيرغلا تسال كارت را يذلا

 رمألا اذه يف بجاولاب ماق دق دلبلا يف اًدحاو َّنأ َرّدَق اذإف «نيقابلا نع

 هريغ قح يف ملعلا بلط راص ؛ سانلا ملعيو « سرديو يتفي راصو «ملعتو

 .ثلاثلا مسقلا وهو «ةنس

 ‹ةيافكلا ضرف رجأو ةّنسلا رجأ َنيب هرجأ رودي ملعلا بلاط نذإ

 الإ اهباداو ةنسلا ىلع ظفاحن نأ نكمي ال هنأ ٌمهملاو .نيعلا ضرف رجأو

 . اهياداو ةنسلا ةفرعم دعب

 نإ لف # ىلاعت هلوق اهنم «ّلجو ّزع هللا باتك نم تايآ فلؤملا ركذ مث
 ضعب اهيمسي ةيآآلا هذه ء[١۳ : نارمع لآ] 4هّللأ کب بخ نوعیت هللا نوت مسك

 اوعّدا اًموق ّنحتما  ىلاعت هللا نأل ؛ناحتمالا ةيآ يأ «ةنحملا ةيآ ءاملعلا

 يجادلا يلع ركل د یر اللا مين سن يلق نا هوبي بلا

 ةبحم ىعأا نمف ه نوعا هلأ نحت رسک نإ لف ٭ : ىلاعت هللا لاق ءةنيبلا
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 557 اقداص سيلف - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا عبتي تي ال وهو «هللا .

 . ةا هلوسر عبتت نأ «ىلاعتو  هناحبس هللا ةبحم ةمالعف «بذاك

 كتبحم صقن وكي لو لوسرلا ةعباتم نع كلت ردقب هنأ ملعاو
 مكي * اهسفن ةيآلا يف كلذ ءاج هلك لوسرلا ةعباتم ٌةجيتن امو .هلل
 هللا كبحأ اذإف . هللا ةبحم يعّدت نأ ال «كبحي هللا َّنأ ؛ةرمثلا هذهو € هَل

 ٌبحأ انأ : لئاقلا لوقي نأ نأشلا سيلف تحي ام تيتأ اذإ الإ َكّبحي نل هنإف

 - هللا لأسن . هّبحي لجو رع هللا ّنوكي نأ نأشلا ّلك َنأشلا کلو هللا

 . نأشلا وه اذهو . هيابحأ نم مكايإو انلعجي نأ لجو

 يف درو .هايندو هنيد رومأ هل هللا رسي ءصخشلا هللا ّتحأ اذإو

 .هبحأق اتال بح نإ : ليربج ىَداَن اًضْخَش بح اَذإ هللا َّنَأ» : ثيدحلا

 دُيحَأَف االف تحي هللا نإ : تاوّمَّسلا ٍلْهَأ يف يِ مَ .ليربج ٌةبحبف

 لهأ ةّيحيف "ضو ألا يف لوبقلا 1 ْعَضوُي ك «تاوَّمّسلا لها 3:

 اهنكلو ءةياخلا يه هللا ةبحم اذإ مهل اًمامإ نو ا ررر

 نمف ءب لوسرلا ٌبحُي ناك نمل ةياغ هلي لوسّرلل اًعبتم ناك نمل ٌةياغ
 . هللا هبحأ ةي لوسرلا عبتا

 هلع مكنت امو هود خف لوسرلا داء امو # : ىلاعت هّلوق ففلؤملا ركذو

 يذلا لاملا ينعي ؛ءيفلا ةمسق قايس يف ةيآلا هذهو ء[۷ :رشحلا] اوه

 .ملسمو ٤١ ٦۰(« )مقر ‹یلاعت هللا نم ةقملا باب «بدأللا فاتك «يراخبلا هجرخأ )010(

 (TITY). مقر «هدابعل هببح اًدبع هللا بحأ اذإ باب .ةلصلاو ربلا باتك
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 ام ينعي 4 لولا كدناَ امو : لجو رع هللا لوقي .رامكلا نم دوي

 ال يأ 4 ارنا ُهْنَع كلت امو 8 «هودرت الو هوذخف لاملا نم مكاطعأ
 ظ .هوذخأت

 يضر  باطخلا َنب رمع- مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تعب اذهلو
 . اي :َلاقف «ٌةاطعأ مجر املف «تاونسلا نم ةنس يف ةقدصلا ىلع  هنع هللا
 نم كَءاَج اَم» : لب ىبنلا لاقف ءىّنم ٌرقفأ وه ْنَم ىلع هب قّدصت هللا لوسر

 «كسفن ُهْعِشت الف ال اَمَو َُذُخَف لئاَس الو ٍفِرْشُم ُرْيَغ َتْنَأَو ءِلاَملا اَذَه

 . هدخأت ال اننإف دنع اناّهّن امو «هذخأن اننإف ل لوس رلا اًناطعأ امف

 ةبسنلاب كلذك اهنإف - «ءيفلا ةمسق قايس يف تناك نإو  ةيآلا هذهو

 هنأ ىلع هب ٌلمعنو هلبقن اننإف انل لي بلا ُهَّلحأ امف «ةيعرشلا ماكحألل
 نإو يهف ءهل ضرعتن الو هكرتنو «هنع يهتنن اننإف هنع اناهن امو «لالح

 . اذهو اذه لمشت ةماع يهف ءيفلا قايس يف تناك

 نمل ةتسح هوسا وتلا لوسر ف کل نك َدَمَل # : ىلاعت هّلوق اًضيأ ٌركذ مث
 دض :ةنسحلاو .ةودقلا :ةوسألاب ينعي 4 ريل مول هلأ اوي ناك
 ةوسأ هيف انلو ءانتودقو انتوسأ وه مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئيبنلاو «ةئّيسلا

 . نسحو ريخ هنإف كي هللا لوسرب هيف ىّسأتت ءيش لکو «ةنسح

 4 ٌةَكَسَح هوسا هللا لوسر يف کل نک َدَمَل # :ىلاعت لوق لمشيو

 )١( «ةلأسم ريغ نم اًئيش هللا هاطعأ نم باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)١4177(,
 ....ةلأسم ريغ نم ىطعأ نمل ذخألا ةحابإ باب «ةاكزلا باتك «ملسمو

 رقم)١٠١505(.
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 . نَّسَح هب يّسأتلاف «نّسح وهف هلعفي ام لك َّنأ وه : لوألا ىنعملا
 عرش ام ىلع ديزن ال «ةنسح ةوسأ هب ىّسأتن نأب َنورومأم اننأ : يناثلا

 نأب نورومأم اننكلو «نسحلا ّدض َصقنلا وأ ةدايزلا نأل «هنع ٌُصقنن الو

 . نسح هنإف هيف هب ىسأتن ءيش لکو «هب ىّسأتن

 اهب حتحُي ةجح ةي ّيبنلا لاعفأ َّنأ «ةيآلا هذه نم ءاملعلا ذخأو

 هنأ ىلع ليلدلا ماق امف «هب ٌصاخ هنأ ىلع ليلدلا ماق ام الإ ءاهيف هب ىدتقيو

 ك اناما اإ تلا اهيأكي © : ىلاعت هلوق لثم ءهب ٌصتخم وهف هب ٌلصاخ

 نأ ىلإ ( ع مآ ءافأ امم کش ییہ ا فا اد وارا

 ےک ما اكتسب أ یک ہی نإ یل سَ تبه نإ ةت ةو لاق
 ْنِم وهف هصئاصَح نم ناك امف ٥١[« :بازحألا] € َنيِنِمْوُمْلا نوذ نم

 موص ٌناسنإلا درسي نأ يأ «موّصلا يف لاصولا :اضيأ كلذ نمو

 « لصاوت ٌكنإ وللا لوسر اي : اولاق . هنع ىهن كي ّيبنلا إف ءرطف الب نيموي

 يفو ''”0ىّقْسَأو و مطا ينإ ميه ثل ياد :ل اقف ؟اناهنت فيكف ينعي

 امب هيقسيو هللا همعطي ينعي ب "«ينيقشيو بر يِنُمِعطُي تيب يئِٳ» : ظفل

 «مايصلا باتك ءملسمو ء(۲٦۱۹)مقر «ءلاصولا باب ‹موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١١١؟)مقر ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا باب

 ,(950١)مقر «لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا باب ءموصلا باتك .يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(١١١”)مقر ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا باب «مايصلا باتك ءملسمو
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 .هبلطي الو برشلاو لكألا ىسني ىتح هب هبلق یتاعتو هركذ نم هب همی
 لكألا يسن اينّدلا رومأ نم رمأب ل ول لجرلا نأ نآلا ٌملعن نحنو

 : مهلوقب اذهب نوُلذمتي ءارعشلا نإ ىتح «برّشلاو

 اِهَلَعْشَت كركذ نم ٌثتيِداَحأاهل

 داَّرلا نعاَييِهلُتو بارلا نع 0
 نعو بارشلا نع َكلذ اهاهلأ ا اذإ كب اهثيداحأ نأ ينعي

 .دازلا

 ليللا نم ّماق اذإ «هبرب هقلعت ةوقل - مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌنيبنلاف

 نع هيفكت «ركذلا نم هل لصحي امب «ةوق هيطعي - ىلاعت هللا ناف «دجهتي
 نم هنأ نّيبو «لاّصولا عْنَم اذهلو «هتئيهك انسلف نحن امأ .برشلاو لكألا

 ge وک َكيروالف # : ىلاعت هلوق ُفّلؤملا ركذو

 ایل امس تس اکا م ھذا قاذ جيل مث تب ربع
 ٠٠١[. :ءاسنلا]

 حرشلا (

 ىلع ةلادلا تايآلا نم هقاس اميف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا قاس

 ىح تومي ل َكْيَرَو الف # : ىلاعت هلوق اهبادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملا

 تي امض اجرح مهما ف اود جي ال م منَ رج ایف كومک حب
 يأ :ىلاعت هلوق يهو ءاهلبق امب ٌةلص اهل ةيآلا هذه 4اَميِلَس أومْيَسُيَو
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 رد ی يف عر نک کی ألا یوو لولا أوهيلوأو هک غی أوم نذل
 :ءاسنلا] وات ٌنَسَْح كا يا يما نإ وسر لاو 09[,

 .انم رمألا يلوأو هلوسر ةعاطبو .هتعاطب  ىلاعت هللا َرمأف

 يف انرومأ ةالُو ًءاملعلا َّنأل ءءارمألاو َءاملعلا لمشي :رمألا ولوأو

 املعلا ُميقتسي الو «هللا ةعيرش ذيفنت يف انرومأ ةالُو ًءارمألاو « هللا نيد نايب

 ىلإ اوعجري نأ مهيلع ءارمألاف .ءاملعلاب الإ ءارمألا الو هدام ا الإ

 ءءارمألا اوحصني نأ مهيلع ءاملعلاو .هللا ةعيرش مهنم اونيبتسيل ءاملعلا

 رع هللا دابع يف هللا ةعيرش اوقّبطي ىتح مهوظعي نأو «هللاب مهوفّوخي نأو
 . اجو

 يف متفلتخا نإ : ينعي # لوسرلاو هللا ىلإ هود ءىش يف عرنل نف 9 لاق مث

 مكح كانه نكلو «رخآلا ىلع ةَجح مكضعب لوق سيلف «ءايشألا نم ٍءيش

 مكحو- ىلاعت هللا مكح ىلإ عوجرلاب مكيلعف اب هلوسرو - لجو رع هلل

 نارقلا ىلإ «هباتك ىلإ عوجرلا وهف «هللا ىلإ عوجرلا امأ .ْكَي هلوسر

 ناك نإ لَك هتنس ىلإ عوجرلا وهف هِي هللا لوسر ىلإ عوجرلا امأو «ميظعلا
Eحام وارسل يا  PN 

 - ىلاعت - هللا ىلإ عوجرلا ىلع تح اذهو 4 ريآل واو كاب ومو
 .ناميإلا تايضتقم نم هلوسرو هللا ىلإ عوجرلا نأ هلك هلوسرو

 هللا ىلإ عوجرلاف «ةبقاع نسحأ ينعي * بواب ٌُنَسْحَأَو ريح كلذ #

 باتكلا ىلإ عوجرلا نأ ٌناظلا ّنظ امهم «ةبقاع نسحأو ةمألل ريخ هلوسرو
 ٌئطاخ ٌنظ اذهف «.كلذ نوقيطي ال دقو «سانلا زجعُي دق اًرمأ لكشي ةنسلاو

 هم + و و
 للا لإ هود



 اهبادا و ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 دس( )رپ 777____ جاجل

 ردص يف ناك يذلا مالسإلا ىلإ عوجرلا نأ نوُنظي سانلا ضعبف . هل ةميق ال
 َّنأ ٍءالؤه ملعي ملو «هللاب ذايعلاو رضاحلا تقولا عم بسانتي ال ةمألا هذه

 فالتخاب ُريغتي ال مالسإلا نأو «هيلع اًموكحم سيلو مكاح مالسإلا
 للاب ٌنمؤن انك نإف «مالسإلا وه ٌمالسإلا «صاخشألا وأ نكامألا وأ نامزألا

 : يأ 4اًليِوأت ُنَسْحَأو ريح كلذ أ ةنسلاو باتكلا ىلإ عجرنلف ؛رخآلا مويلاو

 ف

 ON O RE ىلاعت لاق مث

 4دب أورفكي نأ اویا دقو توعطلا لإ اوم اتي نأ نو ڈی نیا و
 نومُّعزي موق نم بجعتت الأ ينعي N :ءاسلا]

 نوديري ال مهنكلو «كلبق نم لزنأ امبو «كيلع لزنأ امب اونم مهنأ
 وهو ؛توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري امنإ «هلوسرو هللا ىلإ مكاحتلا

 . هللا ةعيرش فلاخ ام لك

 نيذلا ماكحلا ضعب نم َنيملسملا هب هلل ئلتبا ام موقلا ٍءالؤه نمو

 نع ةديعب ةَلاَض نيناوق ىلإ سانلا نيب مكحلا يف اوعجري نأ نوديري

 مهو ءاًئيش مالسإلا نع نوملعي ال ءرافك نم نالفو نالف اهعضو 56

 متسع وو .هنع روصعلا ٌفلتخت دق رصع يف اضيأ

 . ىرخألا
 دالبلا نم رافكلا مهرمعتسا نيذلا ضعب نإ - فسألا عم  نكل

 بعشلا ىلع اهنوقبطي اوراصو «نيناوقلا هذه اوذخأ «ةيمالسإلا

 مهو ةي هلوسر ةنسو- ىلاعت هللا باتكل اهتفلاخمب نيلابم ريغ «يمالسإلا
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 اومكاحتي نأ نوديري مهو ؟كلذ فيك «هلوسرو هللاب اونمآ مهنأ نومعزي
 رک نأ هللا نم اذه اک ا ا دقو وتا ىلإ
 رو ۶ «كرقاطلا ىلإ ماسلا تركي نأ ترديرب كلك عمو :توغاطلاب

 نع مهلضي نأ ناطيشلا ديري 1١[« :ءاسنلا] ادي ديوب الص مهل نأ أ نطيّشلا

 لض دقف هللا ةعيرش ريغ مكح ْنَم ّنأل ءاًبيرق سيل ؛اًديعب ًالالض هللا نيد

 . لالضلا دعبأو «لالضلا مظعأ

 لوسرلا إو هللأ ل ام لإ اوات ممه يق ادو # : لجو رع هللا لاق

 : مهل ليق اذإ ؛يأ ٠١[. :ءاسنلا] #اةو ص كلنع دودي َنيَمْفَكُمْلَأ تيار

 نوصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىلإو «نآرقلا وهو ؛ هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت

 رهظأف . نوقفانم ءالؤه نأ نّيبي نأ لجأل «مهتيأر : لقي ملو ءاّدودص كنع

 نم مهريغو ِءالؤه ّلمشي نأ لجألو .ةدئافلا هذهل رامضإلا عضوم يف

 ضرعأ هلوسرو هللا ىلإ يعد اذإ  هللاب ذايعلاو  ّقفانملا نإف «نيقفانملا
 هل

 .دصو

e 

 رنا ام

 نوفر كوماج مش هيد تم دق امو ةر مهتبلصأ اد | تک #

 «ةبيصم مهتباصأ اذإ مهلاح فيك ينعي ا اتسسحإ لإ اكدر نإ هاب

 : نوبذاك مهو هللاب نوفلحي كوءاج مث ءاهيلع علطاو مهتاروع ثَّمشكو

 نيب قيفوتلاو ناسحإلا الإ اندرأ ام ينعي *اًفِيِفوَتَو اًندَسَحِإ لإ اتدرا نإ #

 مكح نيب قيفوت كانه نوكي نأ نكمي الو ؛ ةيعضولا نين ناوقلا نيبو ةعيرشلا

 ؛ هللا مكح قفاو هنأ ّضرف ول توغاطلا كح ءاّدبأ توغاطلا مكحو هللا

 ضن نا نيناوقلا يف ام اذهلو ؛توغاطلل ال هلل اًمكح ناكل
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 . يمالسإلا عرشلا اهيلإ قبس دق اهنإف «ةعفانلا
 نع ضرع ٌمهبوُُم فام ها مكعب ذأ كلو » :لاقاذهلو

 مه ءالؤه : ينعي ء[١١ :ءاسنلا] (اعيلب لوق مهسفنأ تف مل لو َمُهظِعَو
 مهنأو .هللاب نونمؤي مهنأ سانلل اورهظأ نإو : مهبولق يف ام هللا ملعي نيذلا

 «ةينوناقلا ماكحألاو ةيعرشلا ماكحألا نيب قيفوتلاو ناسحإلا نوديري

 ضرع مهتمأل اودارأ اذامو «مهبولق يف ام هللا ملعي نيذلا مه ءالؤه

 تف مل لَو َمُهظعَو > مهل ٌديدهت مهنع ضارعإلاب رمألا اذهو مّ
 . هب اوظعتيل مهسفنأ ىلإ لبي اًعيلب ًالوق مهل لق يأ اعلم مهيش

 ام ينعي 4 هللا بذا عامي ال ٍلوُسَر نم اَمَلَسَرَأ امو : لاق مث

 ءاوعاطُيل الإ َلّسُرلا تلسرأ ام لب «نوكرتيو مهلاوقأ أرقتل لسرلا انلسرأ

 . مهلاسرإ نم ةدئاف الف الإو

 ٍلوُسَر نِم اَمْلَسَرَأ امو # : عاطُي لوسرلا َّنأ اهاضتقمو اهانعم ةلاسرلا
 اوزما كوا مهنا ومل ذإ مهنا ولو هللا بذا عامل الإ
 اوملظ ذإ مهنأ ول ينعي #اًم يَا 0 لل ادل ف ماو هللا

 ينعي : هللا اورفغتساف كوءاج «نطابلا نم مهسوفن يف هورمضأ امب مهسفنأ

 ءاًميحر اًباوت هللا اودجول ؛تنأ مهل ترفغتساو «ةرفغملا هللا نم اوبلط

 . مهدانع ىلعو « مهقافن ىلع اوقب  هللاب ذايعلاو  مهنكلو

 ءاهنورفغتسيو َروبقلا نوعدي نيذلا روبقلا ةاعد اهب ٌلدتسا ةيآلا هذهو

 أوملظذإ ْمُكهَتَأ ْوَلَو # : مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل لاق هللا َّنأل :اولاق ثيح

 احب أ اوج ول وبلا غل صاد هلل اورا قوما عشا
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 «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌّئبنلا ربق ىلإ بهذاف «تبنذأ اذإ تنأف # امير

 ظ . لوسرلا كل َرفغتسيل هللا رفغتساو

 اوملطظذإ # : لاق ةحيرص ةيآلا نأل ؛اًديعب ًالالض اولض ءالؤه كلو

 ءيش نع ٌُثّدحتت يهف .كوءاج مهسفنأ اوملظ اذإ : لقي ملو 4 مهسا

 كوءاج مث ءاوثدحأ امب مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ول :لوقي «ىضقناو ىضم

 اًباوت هللا اودجول «لوسرلا مهل رفغتساو «هللا اورفغتساو «كتايح يف

 نأ نكمي ال هنإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا توم دعب امأ .اًميحر

 ةالصلا هيلع لوسرلا لاق امك ءهلمع عطقنا هنأل ؛دحأل ةي لوسرلا رفغتسي

 ؤأ «ةّيِراَج ٍةَقَدَص ْنِم الإ :ةَئآلَث ْنِم الإ ُهّلَمَع ٌعَطَقْنا ُناَسْنإلا َتاَم اًذإ» : مالسلاو
 ال هتوم دعب هسفن هب ّيبنلا لمعف .'«هّل وُعْدَي حِلاَص ِدَلَو وأ .هب ُعْفَتْنُي مْلع

 ريخ نم انلمع ام لكف «ةمألا هتلمع ام ّلك ٌرِجأ هل بتكي ةي هنكل «نكمي

 ةالصلا هيلع لوسرلل هرجأ بتكي هنإف «لفاونو ضئارف نم حلاص لمعو

 .«هب ٌعَقَتْنُي ملِع قأ» : هلوق يف لخاد اذهف < انَمَّلَع يذلا وهةنأل ؛ مالسلاو

 ربقل نوعادلا ءالؤه همعز ام ىلع ةيآلا هذه يف ةلالد ال هنأ لصاحلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلا

 ىح تومي ال كرو الف # : ىلاعت هلوق هللا همحر  فلؤملا ركذ مث

 تيم اَنْ اجرح مهنا ق اود جک ال مث رتی رک امی وکٹ
 امو : ىلاعت هلوق بقع- لجو رع هللا اهركذ ةيآلا هذه (اًميلّسس أومّلسو

 .(57) ص هجيرخت مدقت (۱)
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 هسا ومل ذإ مهنا ولو هلا يذِإِب عاطل الإ لوس نِ اتلس
NES O E Eنا  O Oکا  

 ىلع ةلادلا ايب دمحمل هتيبوبرب - لجو رع هللا نم ٌماسقإ اهيف ٌةيآلا هذهو
 . ةصاخ ةيبوبر انه ةيبوبرلا ّنأل كلذو « ةصاحخ ًةيانع هب هب هتيانع

 هلوق لثم «دحأ لكل ةماع ةيبوبر :ناتيبوبر هقلخ ىلع- لجو ٌَرع-هللو
 نمل ةصاخ ةيبوبرو ء[۲ :ةحتافلا] ( يللا بر هَ دمحلا # : ىلاعت

 امف كومي ىح تونو ال كيروالف 9 : ةيآلا هذه لثم هدابع نم هّصتخا

 لآ ةرَحَس نع - ىلاعت - هلوق يف ناعونل عمتجا دقو . 4 ٌمُهْنْيِي رش
 اس همس

 2171 :فارعألا] © نورو ئسوم تر ا َنيِمِلعْلأ بر انماء اولاق # :نوعرف

 ےس

 . ةصاخ نوُراَمو ىّسوم برو «ةّماع َنيملاعلا برف 5

 - هللا مسقأف «ٌّلجو رع هللا نم ًةصاخ ًةيانع يضتقت ةصاخلا ةيبوبرلاو

 5 # : هلوق يف الب اًدكؤم اَمَسَق لكك دمحم هدبعل هتیبوبرب - هدمحبو هناحبس
 متل ؛نونمؤي ال كبروف :لاق ولو «ديكوتلا اهب ُداَرُي هذه «ال»و * كيو

 # مقل موب م مي و لافت هلق لوك كلل الب ىتأ هنكلو «مالكلا

 دارملا لب «ةمايقلا مويب مسقي ال شا َّنأ يفنلا ا سيل ١[« :ةمايقلا]

 هيما ورا رسام يبق فجرا

 يأ 4 ٌمُهَنْيي رش امه كوس ىح تونم ال َكْيَرَو الف »

 لّصَح يأ اًرَجَش» ىنعم ّنأل ؛عاّتلا نم مهنيب لصح اميف اًمكح كنولعجي
 نم مهنيب لصح اميف مكحلا تنأ كنولعجي 4 كومكحي ىح # عازنلا نم

 . ايندلارومأ يفو «نيدلا رومأ يف «عازنلا
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 لاقف ؛ةيعرش ةلأسم مكح يف نالجر عزانت ول :نيدلا رومأ يفف

 هيلع لوسرلا ىلإ مكاحتلاف «لالح يه : يناثلا لاقو «مارح يه :امهدحأ

 مكح اذإ الإ نيرجاشتملا نم يأ امهنم دحأ نمؤي الف ؛مالسلاو ةالصلا

 . الگ هللا لوسر

 - ماوعلا نب ريبزلا نيب لصح امك « مهنيب ٌيويند رمأ يف ُسانلا عزانت ولو
 ءام يف هي هللا لوسر ىلإ امكاحت نيح .يراصنألا هراجو  هنع هللا يضر ٠

 نمؤي ال هنأ ٌمهَملا ءايندلا رومأ يف ٌهكاحت اذهف ءامهنيب مکحف ,يداولا

 . لَك هللا لوسر ىلإ ايندلاو نيدلا رومأ يف همكاحت توكي ىتح دحأ

 لوسرلا مكحب ىضري ال ناسنإلا ناك نإ ءانه َّيفنملا َناميإلا نإ مث

 لوسرلا مكحب ىضري ال نم َّنأل ءهلصأ نم ناميإلل فن وهف ءاقلطم ةي

 اضرلا مدع ناك نإو «مالسإلا نع جراخ هثلاب ذايعلاو - ءرفاك اًقلطم ةي

 ال هنإف  ةرْمكُم نكت مل اذإ- اهنإف ءاهيف ىصَعَو ةّصاخ ٍةلأسم يف مكُحلاب

 . رفكي

 ميكحت وکی فيك :ٌلئاق لاق ول وکي ٌَّح# : لجو رع هلوقو

 ميكحتب هتوم دعب هميكحت وکی : لوقن نأ باوجلاف ؟هتوم دعب یب لوسرلا
 : . ی هتنس

 . 4ره رجس امي كوم کید وح توو ال :  لوألا ءيشلاف

 ينعي « *َتِدََصَف امص اج رح مهيشنأ قاد ی ال مث : يناثلا ءيَشلاو

 ام ينعي «جرح هبلق يف نوكي نكلو «ةنسلاو باتكلا مكحي دق َناسنإلا َّنأ

 هسفن يف ناسنإلا دجي ال نأ نم ّدْبالف «هنع اًمغر الإ ىضري ام وأ ٌنئمطي

 ےک رس ےس



 © اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 .هلوسرو هللا ىضق امم اجرح

 هيف سيل ءاّمات اًدايقنا اوداقني يأ #اًميلس اومْلَسَو # : ثلاثلا ءيّشلا

 .اهب الإ ناميإلا متيال ةئ ةثالث طورش هذهف هرْفْهَقَت الو دخت
 . ال لوسرلا ٌجيكحت :ًالوأ
 . 85 لوسرلا هاضق امم اجرح هسفن يف ٌناسنإلا جيال نأ : يناثلاو

 .اًعلاب اًمات اًميلست ملسي نأ : ثلاثلاو

 نوكرتيو «نآلا ¿ دينا وقتا نو حست 0 : لوقن اذه ىلع ءانبو

 لوقل «نينمؤمب اوسيل ؟نينمؤمب مه ام هيَ هلوسر ةنسو هللا باتك مهءارو

 4 رهت رش امي كومي ىح نونو ال َكْيَرَو الق ¥ : ىلاعت هللا

 [44 :ةدئاملا] *َنوُرْفك أ( مه َكِيكوَأَ هلأ رنا آمي مک مل نمو » : هلوقلو

 اهيف اوفلاخ ةنيعم ةيضق يف اهنومكحي ال نيناوقلل نومكحملا ءالؤهو
 :نوناقلا اذهب نيدلا اولدبتسا مهنكلو «ملظل وأ ّىوهل «ةنسلاو باتكلا

 اولص ول ىتح ؛رفك اذهو «هللا ةعيرش لحم لحي نوناقلا اذه اولعجو
 مهو هللا مكح نع اولدع اوماد ام راَّمك مهف ءاوجحو اوقدصتو اوماصو

 ها سل لاخلا ىيارقلا هذه ناز هلا مكب نومي
 ال مث مهني رش امه كومکحب ىح تونو ال َكَيَرَو الف

 الف «[16 :ءاسنلا] «اًميِلَش اوملسو َتْيَصَق امم اجر مهسا ف اود ېک

 رفكي هنإف نيناوقلا نم اهريغب هللا ةعيرش ٌلدبتسا نم َّنِإ :انلق اذإ برغتست
 ال عرشلاف هلك باتكلاب ٌرفك باتكلا ضعبب رفُكلا نأل ؛ىلصو ماص ولو

 ضَْبِب تنمآ اذإو ءاًعيمج هب رفكت نأ امإو ءاًعيمج هب َنمؤت نأ امإ «ضّعبتي



OPم يس  

 . هللا نود نم اهلإ كاوه تذختاو «ىوهلا تعبتا كلذب تنأف

 ماكحل ةبسنلاب نوكي ام رطخأ ْنِم ءاًّدج ةريطخ َةلأسملا َّنأ لصاحلاف

 نوفرعي مهو ةعيرشلا م نيناوق وعضو اد منت .مويلا نيملسملا

 ل ةرثكلا ما ءادعأل ا ا دال ويم اه وعضو کلر «ةعيرشلا

 ءالؤه ملع روصقل هنأ ُبجعلاو ءاهيلع ٌُسانلا ىشمو نيناوقلا هذه اوس

 نم ٍنالف نب ٌنالف وه ٍنوناقلا عضاو َّنأ نوُملعي مهنأ «مهنيد فعضو
 يف وه مث «نينسلا تائم نم هنع روصعلا تفلتخا دق رصع يف ءراّمكلا

 نع فلتخي بعش يف وه مث ءةيمالسإلا ةمألا ناكم نع فلتخي ناكم

 ةمألا ىلع نيناوقلا هذه نوضرفي كلذ عمو «ةيمالسإلا ةمألا بوعش

 َنيأف كك هللا لوسر ةنّس ىلإ الو هللا باتك ىلإ نوعجري الو «ةيمالسإلا

 ىلإ لوسر هنأو هيي دمحم ةلاسرب ٌقيدصتلا نيأو ؟ناميإلا نيأو ؟مالسإلا

 : ي لك يف ةباعايناو لابو وسب قيديستلا عب رأو ؟ةفاك سانلا

 - هللا نيبو كنيب يتلا ةدابعلاب ةّصاخ ةعيرشلا ّنأ ّنوُكظي ةلهجلا نم *يثك

 «ههبشو ثاريمو حاكن نم ةيصخشلا لاوحألا يف وأ ءطقف - لجو رع

 نأ تعش اذإو «ءىش لك ىف ٌةماع ةعيرشلاف «نظلا اذه ىف اوئطخأ ْنُهّنكلو

 لوط نإ كل لابس ؟هللا باتك يف ةيآ ُلوطأ يه ام لأساف ؛اذه كل نييتي
 ر صر ع يول رس ر تم رور ريب م ش 2

 : ةرقبلا] © . . . ِنْبَدب مديد اذإ أَونَماَع ترزذلا اهيأكي # :نْيَّدلا ةيآ : ىه ةيا

 ٌصاخ يمالسإلا عزشلا َّنِإ لوقن فيكف «تالماعملا يف اهلك ه7
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 وهف ِلْمَع ْنَع ناک نإ «لالضو ٌلهج اذه . ةيصخشلا لاوحألاب وأ ةدابعلاب

 َمّلعتي نأ ٌبجاولاو ءروصق وهف لهج نع ناك إو .رابكتساو لالض

 . ةيادهلا مهلو انلهللا لأسن «فرعيو ناسنإلا

 : طورش ةثالثب الإ نمؤي نأ نكمي ال ناسنإلا نأ مهلا

 . اك ّييبنلا ميكحت :لوألا

 ٌئبنلا ىضق امب هردص َقيضي الو اجرح هردص يف َدجي الأ : يناثلاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع
 ةثالثلا طورشلا هذهبف . مات اًدايقنا داقنيو ءاّميلست َمّلسُي نأ : ثلاثلاو

 صقان امإو ءاًقلطم ناميإلا نم يلاخ امإ ُهّنإف متت مل نإو ءائمؤم نوكي
 نزلا او نانا

 #هّللأ عاط أ دم وسلا عي نم 9 :ىلاعت هللا لاقو

 رمألا باب يف «تايآلا قايس يف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لقني مث

 ااا أ َدَمَف َلوُسَرلأ مط نم # : ىلاعت هلوق اهبادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب

 . هللا عاطأ دقف كك اًدمحم لوسرلا عطي نم

 كرت يف وأ رومأملا لعف يف كلذ ناك ءاوس «رمألا ةقفاوم :ٌةعاطلاو

 ةيصعملاو ءرومأملا لعفل ةعاطلاف «ةيصعمو ةعاط ليق اذإف «روذحملا

 را علل

 .يهاونلاو رماوألا لمشت اهنإف «قالطإلا ليبس ىلع ٌةعاط : َليق اذإ امأ
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 ّئبنلا عيطي يذلاف ءةعاط يهاونلا بانتجاو ٌةعاط رماوألا َلاثتما نأ ينعي

 زعل اًعيطم نوكي ٌهنإف « بنتجا هاهن اذإو « لثتما هرمأ اذإ يأ «هيهنو هرمأ يف كي .
 . هللا ىّصع دقف لوسرلا صعي نمَّنأ : اهموهفمو «ةيآلا قوطنم اذه « لجو

 يف تبث يذلاك هنإف «ةَّلسلا يف تبث ام َّنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 قرف نأ دحأل زوجي الو «هب ٌكّسمتلا ٌبجيو هللا ةعيرش نم هنأ يأ «نآرقلا

 ؛ارذحم  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئيبنلا ربخأ دقلو «ةنسلاو باتكلا نيب

 يِدنع ْنِم ُرْمألا هبتأي هيَكيِرأ ىَلَع اوم ْمُكَدَحأ َنَيفْلأ آل» :لاق امنيح
 هنأ نم رّذحي ُهنإ : ينعي .70"2هانْبنا هللا باتك يف اَنْدَجَو اَم يرذت آل لوي
 يف ام امأ «نآرقلا يف ام الإ حبّ ال :نولوقي سانلا ىلع ٌنامز يتأي امّبر

 . هب ذخأن الف ةنّسلا

 ال ءةنسلا لبقن ال :لوقي ْنم ةدحالملا ّنِم ّدجٌوف «عقو دق رمأ اذهو

 ؛نآرقلا الو ةنسلا ال اولبقي مل مهنإف «ٌةبذك مهنأ ةقيقحلاو «نآرقلا الإ لبقن

 ءاج يذلاك ةنسلا يف ًءاج ام َّنِإو «ةنسلا عابتا بوجو ىلع لدي َنآرقلا َّنأل

 تماد ام ةنسلا َّنِإ :نولوقيو «ةماعلا ىلع نوُهْوَمُي مهنكل «نآرقلا يف

 لباقو «كشلل لباق اهيف ام نف «نيملسملا نيب ٌرتاوتيو ىلتُي ًانآرق تسيل
 . قفوملا هللاو . كلذ ه بشأ امو مهولل لباقو «نايسنلل

 باتك «يذمرتلاو «(5705)مقر ءةنسلا موزل يف باب «ةنسلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(

 ثيدح :لاقو (177١5)مقر هِي يبنلا ثيدح دنع لاقي نأ هنع يهن ام باب «ملعلا
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 ةنئتف

 مب وأ هنو عييت ورم نع نوفا َنيِذْلأ ٍرَدَحَلَف # :ىلاعت لاقو

 .(ٌمِيأ باد
 حرشلا

 صن نأ ءورسأ نع فلاني َنِذَلا ردح : ىلاعت هلوق فّلؤملا ركذ

 و قع هللا نم ٌريذحت اذهو ٣ :رونلا] 4 لآ ُكاَدَع ص وأ هتف

 .هنوفلاخيف هرمأ نع نوبغري ينعي لَك لوسرلا رمأ نع نوفلاخي نيذلل

 نوبغري يأ «ورْمأ ْنَع َنوُمِلا' 9 : لاق امَّنِإو .هرمأ َنوفلاخي : لقي مل اذهلو
 لاق «ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ نم مُهَرَّدَح «هنوفلاخيف هنع

 عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل «كرشلا ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ :دمحأ مامإلا

 . هللاب ذايعلاو كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف
 عقي امبرف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مالك نم اًئيش در اذإ هنأ يأ

 . اًينيد اكاله لب ءاّيندب اكاله سيل ُكلهي . كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف

 يح لك لام يندبلا كالهلا .ّيندبلا كالهلا نم ٌدشأ ٌينيدلا ٌكالهلاو

 ةرخآلاو ايندلا يف ةراسخ َئنيدلا َكالهلا نكل ءترّصَق مأ ٌةايحلا هب تلاط

 . هللاب ذايعلاو

 مهب لحت نأ لبق نوبقاعُي مهنأ ينعي 4 ملأ ُباَدَع ٌمَهَبيِصُم وأ 8 :هلوقو

 نأو كي ّيبنلا رمأ ٍلوبق بوجو ىلع ليلد اذه يفف «ةيفاعلا هللا لأسن «ةنتفلا

 دي ُباَدَع مب وأ ةو بيت أ » ةبوقعلا ذهب دهم هنع ُفلاخي يذلا
12 8 , 
3 32 3: 
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 .# حيقَحسُم ٍميَقَتَسُم ٍطْرص لإ َىِدََمَل َكَنِإَو » :ىلاعت هللا لاقو

 اهب ٌرَّدص يتلا تايآآلا نم هركذ اميف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا لقن
 لو لإ ئ دل کاو : ىلاعت هلوق اهبادآو ةنسلا عابتا ىلع ةظفاحملا باب

 انه باطخلاو € ّضِرأْلا ىف اَمَو توَمَكلَأ فام مل ىل هلآ طع € وِيِقّتَسُم

 لدي ينعي ؛ميقتسم طارص ىلإ يدهي هنأ - لجو رع هللا هربخأ ةا ّيبنلل

 ينعي هللا طارص» : هلوق يف هللا هنّيب ميقتسملا طارصلاو «سانلل هنيبّيو هيلإ

 ىلإ هللا هفاضأو «هتعيرش وهو «هدابعل  ىلاعت - هللا هبصن يذلا طارصلا

 r «هيلإ لصوي هنألو «هبصن 0 «هسفن

 مهلديو :طارصلا ىلإ اتل يدهي - السا 5 يابا لاف
 نم مشرذحُيو re ا «هيلع

 ( WEE «ميقتسملا طارصلا

 ا ىل كنإو# :ةيألا هذه نيب عمجلا ام :لئاق لاق اذإف

 نإف «[51 : صصقلا] *كرببحأ نم یر ال كن # : ىلاعت هلوق نيبو # ِمِيقَّتَسُم

 بلاط وبأ هع ناكو «بلاط يبأ همعل ةي ٌنيبنلا مت متغا نيح تلزن ةيآلا هذه

 ئادملا هيف ٌلوقيو «هنعُةبْذَيو «هتلزنم ٌعفريو «هنع عفادُي ناك هنكلو ءاكرشم

 .. رفكلا ىلع تامو لاب ذايعلاو مالسإلا َريخ مرح هنكل ٠ «ةميظعلادئاصقلاو

 . اهب داري ةيادهلا ُثابثإ اهيف يتلا َةيآلا َّنأ امهنيب عمجلا : ملعلا لهأ لاق
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 طارصلا ىلع لذ ْنَم لك سيلو ءَقْلَخلا ٌلدت َكنأ ينعي «ةلالدلا ةياده
 ٌثيحمالسلاو ةالصلا هيلع_هلوسر نع هللا ىفن يتلا ةيادهلا امأو «ىدتها

Eنأ عيطتسي دحأ ال «قيفوتلا ةياده يهف * تئببحَ  

 وأ ههلاح وا هنأ وأ يفتح ا اک و لاا دو

 . هل يداه الفهللا للضُي نم ءاّدبأ هَتَّدِج

 . مهل ةنيبن أو «هيف مُهَْغرُت نأو هللا نيد ىلإ هللا دابع وعدن نأ انيلع نكلو

 عر مسط # : ىلاعت هللا لاق . مهيلعو انلف اودّتهي مل نإو «مُهّلو انلف اودّتها نإ

 ء[۳-١ :ءارعشلا] © َنيِنِمُْم اوري الأ كس محب كلعل € ِنيِصْلا تكلا تكيإء كلت

 اإ « عفاف نينموماونوكي ملاذ «غلاو لاب سقت كلهت كلل ين
 ؛قفروملا او ءانمذ ترب دقو كيلع ام ذأ لب « هللا ديب ةيادهلا

 هللا تيا نم نڪتو ىف لٿي ام ترركحذأو # :ىلاعت هللا لاقو 2 ساد ع ر
 ےک ر = رق رس

EOS OR RA 

 حرشلا
 ىف لا تركذأو » : ىلاعت هللا لوقب تايآلا ُفلؤملا مخ

 :بازحألا] # ارح اًفيِطَ تا هللا نِ خاو ہللا ت ا ا

  4ءالؤه «تابيطلا تارهطملا تارهاطلا ايو ّيبنلا تاجوزل باطخلا

 الخ دم رال جو ىلع تاجوز أ نهقوسلا

 ةصق يف كلذو هِي هللا لوسر شارف اوسّندي نأ َنوقفانملا لواح دقو

 هللا يضر قيّدصلا تنب ةقيدصلا اهب اومرو اهطويخ اوجسن يتلا ؛كفإلا



 نب نيحلاصلا ضاير حرش
 نم تايآ رشع اهتءارب يف هللا لزنأف «هنم ةئيرب يه امب اهوُمَهَنا ثيح ءاهنع
 ل كي ةبصع كفإلاب واج نذل :  ىلاعت لاقف «ةمايقلا موي ىلإ ىلتت هباتك

 :رونلا] € ميِظَع ُباَذَعُمَ مهم مرک یو » : ىلاعت هلوق ىلإ 4 كَل ار وبس
 هللا تايآ نم نهتويب يف ىلتُي - مالسلاو ةالصلا هيلع - ّيبنلا ءاسنف ١

 ءاضيأ نّه هنولتيو  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا هولتي «ىلتُي ام ةمكحلاو

 ةّنسلاب َنْمتلاو «تويبلا يف ىلتُي ام نركذا ءاذه َنركذا : لجو نع لوقيف
 دق هنأ كلش ال «ةمكحلاو باتكلا هتيب يف ىلتُي يذلا َّنأل «بجي امب ّنمقو

 نم لكف «ملعلا اذه نع لوئسم هنإو «ريزغ ملعو «ريثك ريخ ىلع لصح
 انقفوي نأ هللا لأسن « لهج نمم َرثكأ هنع لوئسم هنإف «ةمكحو اًملع هللا هاتآ

 . ميرك داوج هنإ . ةمكحلاو ملعلا ىلإ مكايإو

 اَم يِنوُعَد» :لاق ايب ّيِبّنلا نع ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع :ُلٌوألاف - 5

 اًذإف ءْمِهْياَيِبْنأ ىلع ْمُهفالتخاو ءْمهِلاَؤُس ُةَرْذَك ْمُكَلْبَق ّناَك ْنَم َكلُهأ اَمّنِإف :ُمُكُتْكَرَت

 َقَفَتُم «مُتْعطَتْما ام ُهْنِم اوُتأف ٍءْيَشب ْمُكُتْرَمآ اًذإو ُهوُبْنَتْجاَف ٍءْيَش نع ْمُكتِئَهَت
 ظ .'”هُْمَلَع

 حرشلا
 - را  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع هلقن اميف - هللا همحر  ُفلؤملا لاق

 .(۱۳۳۷)مقر «رمعلا يف ةرم دلل eT ءجحلا تانك 5259
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 نأل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا هلاق «مُكُتْكَرَت اَم يذوُعَد» : لاق هك ئيبنلا

 ّيبنلا نولأسي اوناك «ةنسلا ةفرعمو ملعلا ىلع مهصرح نم ةباحصلا ضعب
 نوكت ال دق وأ «مِهِتلأْسَم لجأ نم مّرحُتف اًمارح نوكت ال دق ءايشأ نع يل

 نأ «هوعدي نأ ب ٌئبنلا مهَرَمَأ اذهلف < ْمِهَتَلأْسَم لجأ نم ُبجتف «ًةبجاو

 فاعلا ىلع هللا ا مهن ملو مُهْرْمأي مل ماد ام ةكرت ام اوکرت

 ْمهُفالِتُخاَو مِهلِئاَسَم ُةرْذَك ْمُكَلْبَق َناك ْنَم َكَلهآ اَمنِإَم» : هلوقب كلذ َنّلع هُ

 ددشف «ءايبنألا ىلع لئاسملا اوُرثكأ انلْبَق ْنِم َنيذلا َّنأ ينعي «مهِئاَيِبْنَأ ىَنَع

 اکل مهتيلف ٠ اضيأ مهئابينأ ىلع اوفلتخا مث ؛ مهسفنأ ىلع اوددش امك مهيلع

 . ءايبنألا ىلع اوُمَلتخا مهنكلو «مُهَمَرْلَي امب اوُماق اوُبِيجَأف اولأَس

 نآرقلا هب ءاج ٌلاثم انهو «هتفلاخم ينعي ناسنإلا ىلع ٌفالتخالاو

 «مهنيب ّلتق ليتق يف ٌليئارسإ ونب فلتخا ءاذه ةي ٌيبنلا لوقل اًقادْصم

 ءاهيف اوعزانتو ءاهيف اوُءراَّذاو «ةتلتق يتلا ىه ىرخألا َّنأ ةليبق لَك ْتَعّداف

 هلل نإ # : م ا الار دالا هيلع يسوم مومن ىلإ إلا اترو

 اهتاضعأ نهاوضع اود و ةرقبا وحبذا هذال“ ةرقبلا] © هرب أوجدت نأ كرمي

 هلق يذلا نت للا قزز لیلا هيريرا

 ٍلُجَرب ةرقبلا ةلص امو ؟انيلع كحضتأ : يأ « وده هَدِجَتَلَأ # : هل اولاقف

 ليئارسإ ينب تورّبَج نم اذهو ؟هتوم دعب ُليتقلا ايحي فيكو ؟لتق
 وارقام نلإ رجب ءالوع الا نيد لالا ىلإ موعوجرو ياتو

 نأ وهاب دوعَأ لاق # اذه نم اوُملسل صنلاب اوذخأ ولو «صنلا نود ةيمهولا

 لهجلاو «مهيلع لتعم ٌلهاج سانلاب ٌرخسي يذلا َّنأل 4حريلهتبأ نم نکا



 ا ب مح نيحلاصلا ضاير حرش |
 . نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ «ناودعلا ىنعمب انه

 انل عدا أوُلاَق 9 : مالسلاو ةالصلا هيلع قداص وهو «قداص هنأ اوأر املف .

 لصحل اهوحبذو قوسلا نم ةرقب يأ اوذخأ مُّهَنأ ول 4 ىه ام اتل نيب كبر

 6أ نبي كرات عدا اوُلاَق 3 مهيلع هللا ددشف اوُدَّدشتو ءاوتّنعت نکل ءدوصقملا

 يف نعاط ال ينعي : ضراف ال ؛ ؛ 4 ی الو راف ال مرعب اه ل لومي هل لاق يه ام

 م اوُنَصْفَأَف كلذ ب ئاو «ةريغص ينعي :ٌركب الو «ةريبك ٌنسلا
 : قباسلا رمألل ٌديكأت اذهو ءاولعفي نأ م ء[1۸ :ةرقبلا] € كورم

Ew 22976 عدا اوُلاَق 8 ءاوبأ مهنكل رب اود نأ كَم HEL 

 رب اإ ُلوَُي ُمَنِإ ل6 ءاهنول وه ام انربخأف اهس انفرع 4 ائر
 ب وب او اب مم

 دَّدشف اودَّدشت نکل «ىفكل كلذ نيب ٌناوع ركب الو ٌضراف ال ةرقب يأ اوحبذ

 «نيرظانلا رست اهُنول عقاف ًءارفص ؟ةفصلا هذه ىلع ةرقب جي نم . مهيلع

 نّيب فاص ليمج اهثول .
 ؟اهلمع ام ينعي يها نيب كيرالا :اولذتما ام كلذ عمو

 Mal ت ر ےس ےس A ميم ود

 لولد ال ةرقب اَهّنِإ لومي نإ لاال نودّسهملا ُهَللأ ءآَس نإ انو اَسِلَع َهَبَشَم رقبلا نإ 3

 لاك # : بيع اهيف سيل 4اه يسال ُهَمْلَسُم تَرَكَ ىق الو صَل ُري
 5 «صوصنلا ىلع لوقعلا مكحتو «لالضلا َنِم للاب ذوعأ قتلا تنعي
 . كلذ تركنأ مهلوقعو مُهَءاوهأ ّنكل !!قحلاب ًءاج ام لبقو «قحلاب تئج 3

 نأ اوبراق ام ينعي € تب وعشقي ودك امو اَهوُحيَدَه قَحْلاِي َتنِج سلا لای ١

 .اولَعَف تالَءاسُملاو حاحلإلاب نكلو ءاولعفي



 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 ا

 ينلتق يذلا : لاق شفا ءایحاف لیتقلا هباوبرضف اهنم اًءزج اوذخأ مت

 ةالصلا مهيلع  ءايبنألل لاؤسلا ةرثك نأ ٌهُملا .ةلكشملا تهتناو .نالف

 . ةمألا ىلع رمألا ةَّدش ُبّبسَت دق-مالسلاو

 نب عرقألا ةّصق يف  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌيبنلل عقو ام كلذ نمو

 - دق هللا نإ : الڳ ٌئبنلا لاق . ميمت ينب نم سباح نب عرقألا 59

 ' نأ اني بلطي مل ثيحو «ةرم حلا ُضْرَف اوج ّجَحلا مكيلع

 لاؤسلا اذه ؟ وسر ب اع لك يفأ ا ا ير

 ام يِنوُرَذ .تعطَيْسا اَمَلَو ْتَبَج ْثَبَجَول مَعَ د ُثَلُق ول» :لاق .ِهَلَحَم ريغ يف

 ىلع ْمُهتآلِتخاو .مهلئاَسم ةرثك :ْمُكَلْبَق نم كله اَمَنِإَف مكر
 101 ءان

 . يش نع لأسُب نأ ينين ال اڪ يتلا دهع يفن ءديدشتلا نم اضيأ اذه

 نم نيذلا َكلْهَأ اَمَنِإَ «مکتکرت ام ىنوعد) : لاق اذهلو «هنع ت

 عاطقنا دعبو ءاندهع يف امأ . نها ىَلَع ْمُهُمالِتْخاو مهلوس رک مُكَلَْ

 مألا ّنأل ا عا نیک لك نع الاما :لاباف ل9 اا چوب سرا

 نأ نكميف عيرشتلا ٍدهع يف امأ «صقن الو ةدايز كانه َسيلو ا قسم

 نع ولست ال 9 : ىلاعت هلوق نم مهفي ماوعلا ضعبو ءصقنُي نأ ٌنكميو دازي
 اَم ينوحَد» : 4 هلوقو ء[١١٠ :ةدئاملا] # ہوس کک دَ نإ ايشا

 كد «مارحلا لعفي هدجتف ءاًئطاح اًمْهف كلذ نم م مهفي . مگتکرت

 .(558) ص ر م )۱(



 هت نيحلاصلا ضاير حرش
 ءاملعلا ٍلأسا «مارح اذه :هل لاقي مهضعب لإ ىتح «لأسي الو بجاولا
 .زوجي ال اذهو «مكؤست مكل َدبت نإ َءايشأ نع اولأست ال : لوقيف

 ةالصلا هيلع ٌئيبنلا لاق . هللا نيد يف هّقفتي نأ ناسنإلا ىلع ٌبجاولاف ظ

 0 نيّدلا يف ُهْهَقَفُي اًريَح هب هلا دري ْنَم» : مالسلاو

 اوُنأَف رهاب مکرم مآ ادو «هوبنتجاف ِءيش ْنَع مکتيهن اڌٳو) كَ لاق مث

ekرمألا يف صحو يِهّنلا يف مّمعف من 5  . 

 اناهني ٍءيش ياف .«هوُبدَتْجاَف ِءيش ْنَع مكتيهن اما :َلاقف يهنلا يف اأ

 ةنع ّيهنملا نال ٌكلذو «هبنجتن اننإف  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنع

 نأ عيطتسي ناسنإ لك . ةّقشم هيف سيل كرتلاو «كرتلاب ٌرمأ ٰيهنلاف «ٌكورتم

 اذه نأ الإ فينجتن اننإف هتع اناهن امف ءررضالو ةقشم هيلع سيلو ٌكرتي

 ا و هوس ير ىلإ ناسا قاما نإ: «ةرورشلاب

 مرح ا کک لصف دو » : ىلاعت هللا لوقل «لالح هنإف رکاب يدان

 ت ىلاعت هلوقلو ۹ : ماعنألا] 4 هل م نررطضآ ام الل ہک

 َريَغ يصنع يف ٌرطض ِنَمَف» :هلوق ىلإ . . . ريزنخلا مو مدل و ُةَتَِمْل
 .[* : ةدئاملا] € ميجر رومع هلل ّن نف E شاخ

 اًديقم نوكي اهَوينَمْجاَف ٍءيَش ْنَع مكتيهت اَم» : ي لوسرلا لوق نوکیف

 اذه راص مّرحم ٍءيش ىلإ ةرورض تج اذإ هنأ ينعي «ةرورضلا لاحب

 ل

 )١( «نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)7١(,

 ۰۲۷)مقر ةلاسملا نع ىهنلا باب «ةاكزلا باتك «ملسمو ١(.



 02 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 0 ا ا و 7771ج ا ب جر 1 أ

 : نيطرشب ًالالح ٌمَّرحملا

 .هاوسب هترورض َمفَدْنَت ال نأ : لوألا طرشلا

 ال هنأ فرعن نيديقلا نيذهبو . ةرورضلل ًاليزُم نوكي نأ : يناثلا طرشلا

 ال هنإف «مارح هنكلو ءاود كانه ناك ول ينعي «مّرحم ٍءاود ىلإ ةرورض

 . هيلإ ةرورض

 ضعب يعدي امك «هب يفشتسأ اًمد برشأ نأ ديرأ انأ : لئاق لاق ولف
 ال اذه :ٌلوقن «ضارمألا ضعب نم يفش بئذلا مد نم برش اذإ هنأ سانلا

 ظ ۰ .روجي

 امإو «هللا نم امإ ؛مرحملا اذه ريغب ىفشُي امبر ناسنإلا َّنأل :ًالوأ

 . حابم ّرخآ ءاودب امإو «ةءارقب امإو «ءاعدب

 نيذلا رتكأ انف + ىفشت ءاودلاب-ىواذت اذإ هنأ اق نسل هنا: تاو

 محل وأ «ةتّْيَم الإ هدنع سیلو اًعئاج ناك نم فالخب ءنْوَمْشُي الو نووادتي

 نأ ملعن اننأل ؛ةلاحلا هذه يف َلَكْؤُي نأ زوجي ةنإف «رامح محل وأ «ريزنخ

 . ءاودلا فالخب «كلذب عفدنت هترورض

 اَم نم اوُنأَف رمأب ْمُكَنْرَمَأ اَذِإَو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو

 : نباغتلا] 4يَعطّتَسأ ام هلأ اوقاف # : لجو رع هللا لوق قفاوي اذهف . (متغطتسا

 طقسي ةحيطتسن ال امو ءانعطتسا ام هنم يتأن اننإف ءرمأب انرمأ اذإ ينعي ١

 ءاّسولُج انيلص عطتسن مل اذإف ءاّمايق ضرفلا ىلصن نأب انرمأ : اثم ءانع
 ےک



 تت 5 نيحلاصلا ضاير حرش
 ”«بتج ىلع عطتس مل نإ ءاَِاَقف عطش مل نإ اَمِئاَ

 .يهنلا فالخب «متعطت دا ام ُهنم اوُنأَ ِرْمأب مکرم مَ اإ : هلوق لّمأتو

 نأ ٌناسنإلا عيطتسي الو سفنلا ىلع اًقاش ٌنوكي دق «باجيإو ٌلْعِفَرمألا َنأل
 اده َّنإف كلذ عمو « (مُتْعَطَبْسا ام هم اوُنأَف» : هلوقب ُهَديق اذهلف .هب موقي
 اذهف «عنمي منام دج اذإف ءعنمي عنام جوي الأ وهو رخ ليقدم رم آلا

 عم ٌبجاو ال : ءاملعلا لاق اذهلو . (متْعطَتْسا ام م نم اوُنأَف» : هلوق يف لخدي

 : لكي تبنلا لوق ثيدحلا اذه نم ٌدهاشلاو . ةرورضلا عم ٌمّرحم الو ءزجع

 اذه ناف (متْعَطتْسا ام نم اوُنَأَف هب ْمُكُنْرَمُأ امو هوتا ُهْنَع ْمُكَنيَهَن اَم١
 . اهبادآو ةّنسلا ىلع ةظفاحملا يف لخدي

 ٌءايشألاف .هللا ةمحر نم اذهو «ثرفع وهف ةي بنا هنع تكس ام اأو

 هللا هنع تكس امف ءاهنع ٌثوكسم وأ ءاهنع ٌئهنم وأ ءاهب ٌرومأم امإ

 0 .قفوملا هللاو «هکزت الو هلعف انّمزلي ال رفع هنإف هلوسرو
 3 3 ني

 :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةّيِراَس ِنْب ٍضاَبْرِعْلا حيجت يبأ ْنَع :يناثلا - ٠1

 نوُيُعْلا اهْنِم ْتَفَرَذَو «ُبوُلُقلا اَهْنِم ْتَِحَو َةَكيِلَب َةَظْعْوَم كي هللا ُلوُسَر اًنَظَعَو»
 هللا ىَوْقَتِب ْمُكيِصوُأ» :لاق .اًنصْؤأف عّدَوَم ُةَظْعْوَم اهنا هللا َلوُسَر اَي :اَنْلُقف

 ىَرَيَسف ْمُكْنَم َشعَي ْنَم ُهْنِإَو < يشبح َدْبَع ْمكْيَلَع رمت ناو ٍةَعاطلاَو عفسلاَو

 َهْيَلَع اوُضَع َنيّيدْهَمْلا َنيِدِشاَرلا ِهاَقَلُحْلا ِةّنُسَو يِتّنُسِ مُكيَلَعف .اًريِثَك افااِتلا

 .(۲0) ص هجيرخت مدقت )1(



 > اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 : LD ا 77جج7ا7لجول

 دُواَدوُبأ ُهاَوَر «ةلالض ٍةَعْدب َلُك َّنِإف ءِروُمألا ِتاَندْحُمَو ْمُكاَِإَو ءِنِجاَونلاِ

 .حيِحَص ُنَسَح ٌتيِدَح :َلاَقَو .'''ُيِذِمْرَّتلاَو
 .سارضألا :ليقو ءُباَيْنألا :ِةَمَجْعُملا ٍلاَّدلاِب «ذجاوذلا»

 حرشلا
 تالا را باب یا اف + لاه هللا: ةر لا لاف

 َنْظَعَو١ : لاق هنع هللا يضر - ةيراس نب ٍضاَبْرعلا نع ءاهباداو ةنسلا ىلع

 «نويعلا اهتم ْتَفَرَذَو ُبوُلُقلااًهْنِم ْتّلِجَو ةَيِب ةَظِعْوَم ال هللا لوُسَر

 امك یار هجو اع ا اخ لا را یال طوي ناك ا فا

 و اغا نيديعلا بطخو «ةعمجلا موي بطخ .ةعمجلا موي يف

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  ًماق «ةّظعوملا يضتقي ٌبّبس دج اذإ «ضراع
 . سانلا ظعوف

 ةظعوم ظعوو ّبطخ ُهنإف «فوسكلا ةالص دعب ةي هتظعوَم كلذ نمو
 ا ورا «ةغيلب ةميظع

 . هللا همحر

 ْتَقَرَدَو «ُبوُلقلا اهني ْتَلِجَو هيب ةَطِعْوَم عو لوقف انه افا

 ترّتأف اكل نه نويعْلا ْتفَرْذَو . تفاح ينعي : ْتَلِجَو . (نوُيعلا اهنم

 ؛انصوأف عّدوم ةظعوم اهنأك هللا لوسر اي :اولاق ىتح ءاْعلاب اًريثأت مهيف

 باتك .«يذمرتلاو )۷7£ مقر لا موزل نيف باب « ةنسلا تاتك .دوادوبأ هج رخأ )۱(

 عابتا باب «ةمدقملا «هجام نباو (TTY) مقر «ةنسلاب ذخألا ىف ءاج ام باب ملعلا

 .(57) مقر «نيدشارلا ءافلخلا ةنس



 ص ےک نيحلاصلا ضاير حرش
 يتلا ةغيلبلا ظعاوملاب هفْلَح نَم ظعي هنإف «ةرداغملا دارأ اذإ عّدوملا َّنأل
 رفسل هقارف دنع ظعو اذإ ٌناسنإلا دجت اذهلو ءاهنوسني الف مهل ىركذ نوكت

 اهنأك :اولاق اذهل «ىقبتو ظوٌُعوملا بلق يف ثكمت ةظعوملا َّنإف «هريغ وأ
 ا د

 هلا اهب ئصوأ يتلا يه ةيصولا هذهو «هللا ئَوْقَتب مكيصوأ» : ةا لاقف

 نم بلا اوا ذَا اًنيَصَو دقلو © : ىلاعت لاق امك «هدابع لجو رع

 نم ةعماج ةملك ئوقتلاو NF :ءاسنلا] 4 هلأ اوفا نأ کا لو مڪر

 « هللا تاذغ خم ةيافو ناستإلا دخ نأ :اهانعمو «ةيعرشلا تاملكلا عمجأ

 رماوألا ٌلعف ُنوكي الو «يهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب الإ اذه ُنوكي الو

 نم ٌدبالو «ملع نم ٌدبالف اَذإ . يهاونلاو رماوألا ملعب الإ يهاونلا بانتجاو

 تلصحو « هللا ةيشخ كلذب لان «لمعلاو ملعلا ٍناسنإلل عمتجا اذإف « لمع

 . ىوقتلا هل

 .هرماوأ لعفب «هباذع نم ًةياقو ناسنإلا ذختي نأ :نذإ هللا ىوقتف

 نأ ملعلاب دارملا سيلو . ملعلاب الإ كلذ ىلإ لوصو الو «هيهاون بانتجاو

 رماوأ نم هيلع نيعتي امب ُملعلا : هب ٌدارملا لب «ملعلا يف اًرحب ٌناسنإلا وكي

 ماكحأ ملعي نأ بجي لام هدنع ْنَم ًالثمف : كلذ يف نوفلتخي ٌُنسانلاو . هللا

 ال مهُريغو «جحلا ماكحأ ملعي نأ هيلع بجو جحلا ىلع َرَّدق نمو «ةاكزلا

 َنِإف «هلعف ٍدبعلا ىلع َنّيعت ام الإ ةيافك ٌضرف ةعيرشلا ٌمولعف «مهيلع ُبجي
 . نيع ضرف نوكي ِهّملِع

 عمسلا .« 3 شبح ڈبَع مُكيِلَع رمت نو ةَعاطلاو عْمَسلاو١ : 216 لاق



 2 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 تناك ءاوس ۰٠ يشبح هح بع دبع هکیلع رم 6 نِإَو) رْمآلا يلول ينعي «ةعاطلاو

 ريمأ وأ < ةدلب ريمأك ةّصاخ وأ «ةلودلا يف ىلعألا سيئرلاك «ةماع ا

 e نِإَو» : هلوقب دارُملا نأ ظ نم أطخأ دقو كلذ ةبشأ امو ةليبق

 هيّمسي ي ذلا مظعألا ّيِولا دود َنيذلا ءارّمألا مهب ؛ دارملا نأ (َىِشبَح كبح دبع

 :ىمظعلا ةرامإلا ل عرشلا يف ةرامإلا نل فال مامإلا ءاهقفلا

 ةبشأ امو لئابقلاو تاعطاقملاو «نادلبلا ةرامإك ؛اهنود امو ةمامإلا یهو

 هغ ا ر باطلا نب رمض يلو دنم يمال نأ اذه لدو كل
 مت «هيف كش ال اذهو .اًريمأ هنولعجيف «نينمؤملا ريمأ» ةفيلخلا نوم

 هيلع يذلا ّنكل .اًناطلس ىّمسيو «مظعألا ناطلسلا هنأل ءاّمامإ اضيأ ىمسي

 .( نينمؤملا ريمأ  هنوُمسي مهنأ ةباحصلا

 نم نكي ْمَل ولو ىتح ينعي (َىِشَبَح بع / ء رأت ناو : هلوقو

 تجاولا نإف .ةطلسلا هل هللا لعجو «ىلوتو ءةشبحلا نم ناك ول «برعلا

 هل ةعاطلاو عمسلا مدعب انلق ولو .اًريمأ راص ُهنأل هل ةعاطلاو عمسلا

 قوقح مّيضي لكو ءرخآلا ىلع يدتعي لك «ىضوف ُنانلا َحبصأل

 ٌئيبنلا هب ةديق امب ٌدّبقم قالطإلا اذه «ةعاطلاَو عمّسلا» :هلوقو .نيرخآلا

 هرفي اميف ينعي «تارم ثالث '7(ٍفوُدْعَملا ىف ُةَعاَّطلا اَمَّنِإ) : لاق ُثيح ل

 وأ بألا ناك ول ىَّتح « هيف دحأل ةعاط الف ‹عرشلا ه رکنی ام امأو «عرشلا

uN 5 

 )١( «...مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب «ماكحألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)۷٠٤١(«
 «ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا باتك «ملسمو رقم)۱۸٤١(.



 تت ب سس دع نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 .هل ةعاط ال ٌهنإف «ّصصاخلا وأ ًماعلا َريمألا وأ َمألا

 الو عمس ال :انلق ءدونجلا َيَّلصي ال نأب رمألا يلو َرمَأ ول ًالثمف
 َتنأ ءاضيأ تنأ كيلعو دابعلا ىلع هللا اهضرف «ةضيرف ةالصلا َّنأل «ةعاط

 .ةعاط الو عمس الف :ةالصلا هيلع ضرفت نم لوأ تنأو «يلصي نم لوا

 الو عمس ال :انلق اه ىلا قل ف ء يشب فرا ولو
 يلا اوفغا» :لاق يذلا ال يبنلا عيطن امنإ ‹«كعيطن ال نحن «ةعاط

 iY راَوّشلا اوُشَح

Ls, 

 دابعلا رمأو هللا ىصع نم نأل «هب َمتهُي الو اًنلع ىصعُي نأ ٌبجي «ةعاط

 ريغ يف عاطُي نأ ٌبجي نكل . ةعاطلاو عمسلا يف هل ّقح ال هنإف « هللا ةيصعمب

 ا ا اط طقس اصعب ومآ |ذإ نأ كلذ ينعم دبل نعي اله
 ىوس ام امأ .هلل ةيصعم وه يذلا نيعملا رمألا اذه يف هّثعاط طقست امنإ
 رمألا يلو ةعاط ٌبجت ال هنأ سانلا ضعب ّنظ دقو «هتعاط جت هنإف «كلذ

 هذفنن نأ انيلع بجي هنإف هب هللا رمأ ام َّنأل اط ااو هب هللا َرمأ اميف الإ

 ال مأ رمألا لو هب انّرَمَأ ءاوس .هلعفنو

 امك ءاًعرش هب (رومأم رمألا لو هب رمأ ام ّنوكي نأ امإ : ةثالث ٌلاوحألاف

 رمألو هلوسرو هللا رمأل هلاثتما بجي اذهف ءالثم ةعامجلا عم ةالصلاب َرمأ ول

 باتك ءملسمو «(0847)مقر «رافظألا ميلقت باب «سابللا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5909)مقر .ةرطفلا لاصخ باب «ةراهطلا



 ےس حج اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 لعف وأ بجاو كرت نم «هللا ةيصعمب رمألا لو َرمأي نأ امإو .رمألا ٌّيلو
aه1 هيلا نمل هي  

 أي # :لاق هللا أل «هيف هتعاط بجت اذهف «ةيعرش ةيصعم الو ٌئيعرش
 يلو ةعاطف «[54 :ءاسنلا] 4 ركن ألا لوو لولا اوُهيِأو هلآ أوشيلوأ انماء نبذل
 .قفوملا هللاو . هلوسرلو هلل ةعاط ةيصعم ريغ يف رمألا

 نم َّنأ ينعي «اًريثك اًفلِتخا ىَريَسَف منم شَي ْنَم ُهَّنِإَف» : ا لاق مث
 يف اًريثك افالتخا ؛اًريثك افالتخا ىريسف «هرُمَع يف هل دمو مكنم شعي
 فالتخاو «لمعلا يف اًريثك افالتخاو «يأَلا يف اًريثك افالتخاو «ةيالولا

 يذلا اذهو ءاصوصخ دارفألا ضعب لاح يفو «اًمومع سانلا لاح يف اًريثك

 ُنتفلا تّلّصح ىتح اوضرقني مل  مهنع هللا يضر - ةباحصلا لاف ؛ عقو

 ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌيلعو «هنع هللا يضر َنامثع لتقم يف ةميظعلا

 دا ويش يضر باطخلا نب ّرمع ُلتقم امُلبقو

 . خيراتلا بتك يف ةفورعملا

 نيب َرَجَش امع كسمُت نأ «نتفلا هذه ءازإ نحن - انيلع بجي ىذلاو

 لاق امك هنأل ؛هيف مّلكتن الأو هيف ّضوخن ًالأو «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 نأ ٌبجيف ءاهنم انفويس هللا رهط ٌءامد هذه : هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع ٠

 ىرج اّمع شبنن نأ انتدئاف امف «هنع هللا يضر قدصو .اهنم انتتسلأ رّهَطُن

 - ةيواعمو يلع َنيب وأ ءامهنع هللا يضر ةشئاعو بلاط يبأ نب يلع نيب

 بورحلا هذه ُركذ «تضّقناو تضم يتلا بورحلا نم  امهنع هللا يضر

 ضعب ىلع ُدقحن ٍلاحلا هذه يف اننأل ؛ًالالض الإ انُديفي ال اهثكذتو
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 .تيبلا لآ يف اولغ نيح ةضفارلا ٍتلعف امك «ضعب يف ولغنو «ةباحصلا

 . مهترلغ نم ٌءآربل تيبلا لآ لإ ميظعلا هللابو «تيبلا لآ َنوُلاوي مهنأ اوُمَعرف

 عابتأ ةيئبسلا َّنِإف «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع مهئولُع نم ًاربت نم وأو

 .اًيدوهي ناكو «ةمألا هذه يف َضفرلا َّنس نم لوأ وهو ءأبس نب هللادبع

 - هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك «مالسإلا دسُفُيل مالسإلا َرّهظأ

 أبس نب هللادبع َّنِإ :لاق ءاهفرعو موقلا لاح َربس دق يذلا ٌملاعلا وهو

 ىراصُنلا نيد يف سلوُب لخد امك «هدسفيل مالسإلا يف لخد ٌيدوهي
 هات تاما نم هيلع اس ني فاد ىعأ - للا اذه. هد

 «بلاط يبأ نب ّيلع نع عفاديو «مهنع عفادي هنأبو «تيبلا لآ ٌبحي هنأب
 هللا هلتاق ءاّقح هللا تنأ :هل لوق بلاط يبأ نب يلع يدي نيب َماق هنإ ىتح

 رفحلاب ينعي ؛دودخألاب َرمأ  هنع هللا يضر - بلاط يبأ َنب يلع ّنكل
SLE oةرانلا كف هنو  

 اس نب هللا ذيع نإ لاو «لاب ذايعلاو ٌديظع مهبنذ َّنأل ؛رانلاب مُهقّرحأ

 . ملعأ هللاو . رصم ىلإ برهو هنم تلفأ

 يبأ نب يلع نإ : ربخلا هغلب امنيح  امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 ءالؤهو ؛هوُلفاَف هتد لب ْنَم 5 يبنلا لوقل « ‹مهلتق يف باصأ بلاط

 اوبتل : لاق كي ّيبنلا ّنأل ' ؛ مُهقرحأ مل ايإ ٌتنك ول نكلو ؛ مهيد اولذب

 ٍلْضَملا 1 رنا طقسا اه لاق بلاط يبأ َنب يلع كلذ غلبف “هللا باذَعب

 .(597؟)مقر .٠ . .دترملا مكح باب «نيدترملا ةباتتسا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 mM اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 نب هللادبع لاق ام بّوص - هنع هللا يضر ةنأك «بيعلا : ينعي ِتانهلا ىلع

 . مهنع هللا يضر سابع

 رجش امع تكسن نأ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نم َّنِإ : لوقأ يننإ

 .مهنيب ىرج اًّمع انتنسلأو انبولقب ضرعُت هيف َمّلكتن الف «ةباحصلا نيب

 هلا ينم Ea ةيصنلا ف رديحم مللت ؟ارشر
 الو «متبسك ام مكلو «تبسك ام اهل .ءتلخ دق ٌةمأ كلتو ءدحاو ٌرجأ

 دجول ؛رومألا هذه لوح َحيراتلا ٌناسنإ أرق ول «نولمعي اوناك امع نولأسُت

 بلاط يب نب يلع يف حدقيو «ةيمأ ينبل ٌرصتني نم َدَجَو ءباجُعلا بجعلا
 اًحدق ٌحدقيو بنا ٍلآو بلاط يبأ نب ٌيلع يف ولغي نم َدجوو لالا

 اك oS ؛ ةيمأ ينب يف اًميظع

 ّنأل ءمكحلا يف َلجعتن الأ خيراتلاب ُقّلعَتي اميف نحن  ائيلع بجي اذل

 ام ريغ شي «قئاقحلل ةبيختو یوه هيف ُنوكيو ةبذك هبف ُثوكي خیرات
 بلاح لك اغ کو 4 ةياسلل امين اذه زك «نوكياش اح اک

 وهامك . هنع ٌففكن نأ انيلع بجي  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نيب ىرج ام

 . مهنم دحأ ىلع َّلغ انبولق يف ّنوكي ال ىتح «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ٌبهذم

 انبر :لوقنو مُهّلك مُهّيحن «مِهّبُح ىلع انتيمي نأ هللا ٌلأسنو «مهلك مُهّيحن

 نيذلل ًالغ انبولق يف لعجت الو «ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا
 . ميحر فوؤر كنإ انبر < اونمآ

 مكذم شعب ْنَم ُهَّنِإَو١ :  قودصملا قداصلا وهو - ليي ئبنلا لاق

 لزنت ةلمجلا هذه له نكلو .عقو يذلا وه اذهو «اًريثك افالتخا ىَرْيَسَف
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 اذه َّنأ وأ «رّيغتلا ىري فوسف سانلا نم شاع نَم َّنأ ىنعمب «نامز لک ىلع
 لص ب طقسا ؟لوقتو ؟مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مُهبطاخ نمب ٌصاخ

 مهتايح لوأ نيب ميظعلا ٌفالتخالا نودجي اّئم اورّمع َنيذلاف «نمز لك

 «سانلا يف ميظعلا ٌرّيغتلا ىأر ؛رمعلا يف هل دمو شاع نمف « مهتايح رخآو

 مكنم شَي ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق امك هنأل ريغتلا ىأر

 يفو «ةسايسلا يف ةمألا نيب فالخ ّلصح < عَفَو دق اريك افالتخا ىَرْيَسَف

 دنع تح يب لوسرلا نإ مث «ةيلمعلا ماكحألاو «ٍلاعفألا يفو «ةديقعلا

 ءافلحلا ةو يسب مكي كلغ : : لاقف ةدحاو ةنس موزل ىلع فالتخالا اذه

 . «ذجاونلاب اَهّيلَع اوضع َنيّيِدْهَملا نيِدشاَولا

 : لاقف « هنس مَرلن نأ - دا نب يراد انَرَمأ كي ٌلوسر لاف

 اهَنِإ ا مُكْيَلَع : ةملكو .اهومزلا ينعي , 1يتنُسب مُكْيلَع١

 ينس اومزلا : ينعي ءرمألا لعف ىلإ رحم روُرجمو راج
 7 ا

 ءاهيلإ مكاحتلا لعجنو «هتّنس ٌمزلن «كلذ ريغو ةدابعو «ًالمعو ءاًقلخو

 رش امين كومکحب ىح توُنِمّوَي ال َكَيَرَو الف # : ىلاعت هللا لاق امك

 :ءامصلا ]4 ميل و توصف ميج ر میش فاو ذ جي ال مث هت هندن

 ةا دارأ نمل ةاجنلا ٌليبس يه - مالسلاو ةالصلا هيلع - بتلا ةف

 لهأ بتك يف ةدوجوم  دمحلا هللو - يهو «عدبلاو تافالخلا نم هتاجن
 ننسلاو «ملسمو يراخبلل نيحيحصلا لثم «ةنسلا يف اوفّلأ نيذلا ملعلا

 . ةا هللا لوسر ةنس هب اوظفحو «ملعلا لهأ هفلأ امم اهريغو ديناسملاو



 CD اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 ٠ ةفيلخ عمج ءافلُخلاو .«نييدهَملا نيدشاَرلا الا ةنَسَو) :

 ىلعو «ةسايسو ةوعدو ًالمعو اًملع هتمأ يف هيب يبنلا اوفلَح نيذلا مهو
 يضر يلعو «نامثعو «رمعو «ركبوبأ ؛ةعبرألا نودشارلا ءافلخلا مهسأر

 نمو ةعبرألا ًءافلخلا ِءالؤه .ميعنلا تانج يف مهب انّمَحلأو «مهنع هلل

aR يلا ااا للا الا داع برام 
 لوسرلا ةنس دعب يتأت ء ءافلُخلا ِءالؤه ةنس نأ ملعْيل نكلو «مهتتس عابتاب

 دمحم ةنس عم ءافلخلا نم ةفيلخ ةنس ٌتضراعت ولف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءافلخلا ةنس ينعأ - اهنأل ؛اهريغل ال ايب دمحم ةنسل مكُحلا ناف داع -

 ال يبنلا ةنسل ةعبات .

 ام نق ملدا يال نم نيبلا نير شاک ضرع لق هلأ ؛اذه لوقأ

 يناثلاو .ةعكر نيرشعو اًثالث نوكت نأ ةنسلا :لوقي امهدحأ «حيوارتلا

 لاقف ..ةعكر ةرشع قدح وأ «ةعكر ةرشع ثالث نركت نأ ةدسلا لوقت

 «نورشعو ثالث اهنأ باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةنس هذه : يناثلل لوألا

 ا یا و ا لاف هلك ااا حسا ذوب افا دوري
 حصأب َرمع نع حص يذلا نأ عم «نورشعو ثالث اهنأ رمع نع ّحص نإ اذه

 اًموقي ْنأ بعك َنب أو يرادلا اًميمت ر َرمأ هنأ أطوملا يف كلام هاور «دانسإ

 هللا يضر هنع حص يذلا اذه «نيرشعو ِثالثب ال ةعكر ةرشع ىدحإب سانلل

 -مالسلاو ةالصلا هيلع_لوسرلا ةنس ّضراعن نأ ٌنكمي ال لاح لك ىلع . هنع
 ايب لوسرلا ةنس فلاخ امو «مهريغ الو ءافلخلا ال «سانلا نم دحأ ةنسب

 ةنس ىلع ةجح لعجُي الو «هب جتحُي الو هنع ُرذتعُي هنإف «ءافلخلا لاوقأ نم
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 . ةو لوسرلا
 نبا لاق . ايب لوسرلا ةنس دعب يتأت نيدشارلا ءافلخلا ةنس نأ ٌمهملا

 :لوقأ «ءامّسلا نم ةراّجح مكيلَع لزنت نأ كشوُي :امهنع هللا يضر سابع

 ءرمعو ركبوبأ امهو اذه !!رمعو ركبوبأ لاق :نولوقتو هللا لوسر لاق

 . لحارمب رمعو ركب يبأ نود ْنَم ٍلوقب كك لوسرلا لوق ضراع نمب َفيكف
 ملاعلا لاق نكل : لاق «ةنسلا يه هذه :هل َليق اذإ سانلا ضعب دجوي

 وهو ملاع ٍلوقب ّجتحا نم امأ . نيبصعتملا َنيدلقُملا نم ءاذكو اذك ينالفلا

 الو رتاج هسفنب ٌملعي ال نمل َديلقتلا نأل «هب سأب ال اذهف ةنّسلا نع يردي ال

 . هب سأب

 ءافلخلا ةنسو يسب اوكّسَمَت يأ «اهب اوُكَسَمَت» : ي ٌئبنلا لاق مث

 وهو «سارضألا ىصقأ :ذجاونلاو ,(ذجاَرّتلاب اهيلع اوضعو» «نيدشارلا

 هيلع نضعو ءىشلاب هيديب ناسنإلا ٌكّسمت اذإف «كسمتلا ةّدش نع ٌةيانك

 وأ دحام دک ولام ى ديك كلذ نوكي هنإف أ ىصقأب

 نشأ كسم نأ انما هلك لا نأ ىلع لدي: اذيف نفع نون نيد

 ةالصلا هيلع هدعب نم نيّيدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتتسب كّشمتلا

 . مالسلاو ٠

 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنس عابتاب َرمأ نأ دعب ةي ٌئبنلا لاق ّمث

 :لاق ءذجاونلاب اهيلع ٌضعلاو ءاهب كّشمتلا ىلع ثحو «نييدهملا
 ِِء 3 1 و رو و ا ا

 نم يأ .رومآلا تاثدحم نم مكرذحأ ينعي .(روُمألا ٍتانَدَحَمَو مكاو

 ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم ةفاضإلا هذهو «ةثدحُملا رومألا



 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 دس رر 7بحجحاجج

 نيد يف ُتاّنَدحملا : هيلع همالسو هللا تاولص اهب ينعي ةثّدحملا ٌرومألاو

 لصألا «هيلإ هب بّرقتيو «هّبر ناسنإلا هب نيدي اميف َلصألا َّنأل كلذو . هلل

 . عورشم هنأ ىلع ليلد ٌموقي ىتح « ميرحتلاو عنملا هيف

 ؛ مهئاوهأب نوُمّرحيو نوُلّلحُي نم ىلع - لجو رع هللا رکنآ اذهلو
 21و للك 6 روكا ا اهلا

 مل ام هنيد يف عرش نم ىلع َركنأو ۱١ : لحنلا] € ب ِذَكْل هَل لع أور

 ن دب نأ ملام نيل نت مهل وشر اؤنكرُش رک مآ 9 : لاقف ؛ هب ْنْدأي

 ]04: سنوي ]€ ورت هلأ لع ا کک توا الف # : لاقو 7١[.« : ىروشلا]

 اذإ الإ اهتاثدحم ىلع ركتُي ال هذهف ءايندلا رومأو ةيداعلا ٌرومألا امأ

 ىلع دت ٍةماع ةدعاق يف ًالخاد ناك وأ «هميرحت ىلع صب دق ناك
 ةثدحم هذه نإ لوقن ال ءاههبشأ امو تابابدلاو تارايسلا ًالثمف «ميرحتلا

 ”رومألا نم هذه َّنأل ءاهلامعتسا زوجي الف لب لوسرلا ٍدهع يف دّجوت مل
 «ةباحّصلا ةسبلي ناك ام الإ سبلت ال :لوقن ال ءاهعاونأو بايثلا «ةيويندلا

 ىلع عرشلا ّصن ام الإ ءَّلحلا ّلصألا َّنأل ؛كل“هللا ّلحأ اًمم تئش ام سبلا

 ةروصلا هيف ام ميرحتو «لاجرلا ىلع بهذلاو ريرحلا ميرحتك «هميرحت
 . كلذ هبشأ امو

 يف ينعي «ِروُمألا ٍتاَنَدحُمَو مكا اهوا سو قنا كلا و قف

 ينعي( ةَلَالَض ٍةَعْد لك َّنِإَف» : لاق مث مث «هّبرل ناسنإلا هب ُدّبعتي اميفو هال

 أو بوب ءةلالض يهف هللا نيد يف ةعدب لك نأ

 . اًدعب الإ هللا ّنم هديزت ال ةلالض اهنإف «یده
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 ناك ام لمشي (ةلَالَض ٍةَعدب لك : هيلع همالسو هللا تاولص هلوقو

 نأ ةارأ اًديعأ نأ ول : الثمف . هفصو يف اًعدتبم ناك امو .هلصأ يف اًعدتبم

 هللا لوسر نع ةتباث ِةَنُس نودب ءاهددع وأ اهتفصب ةنيعم راكذأب هللا ركل

 ةنيعم ةفص ىلع هبيترت ركن ْنكلو ءركذلا لصأ ركنن الو هيلع ركل انإف ايب
 . ظ املواد

 ّيبأ رمأ نيح  هنع هللا يضر  رمع لوق يف نولوقت ام : لئاق لاق نإف

 يف ناضمر يف سانلاب اموقي نأ_امهنع هللا يضر ّيرادلا اًميمتو بعك نبا

 حرخف ءاًعازوأ اوناك نأ دعب دحاو مامإ ىلع ٌانلا عمتجي نأو «مهحيوارت

 هيلع ىتثأف ؛هِذَه ةَعذبلا ِتّمْعِن» :لاقف مهمامإ فلخ ُنمانلاو ةليل تاذ
 ةَعذب لك» :لوقي  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌلوسرلاو «ةعدب اهّنأب اهَّمَصَوَو
 ۰ . (ةلالص

 كاوت ها اينكل ه0 دهم هت تسل ودل ةه ف

 موقي «ناضمر يف لايل عبرأ وأ ٍلايل تالث هباحصأب ىّلص ةي ّيببلا ّنأل
 َضَرْفُت نأ ثيشَح ينإ» :لاقو «ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف فلخت مث ءمهب

 ُيبنلا اهّنس ةنس ناضمر مايق يف دحاو مامإ ىلع ٌعامتجالا راصف ''”وُكْيِلَع

 . انيلع ضرفت نأ نم افوخ اهكرت نكلو كي
 دحاولاو ةثالثلاو نالجرلا يلصي «هيلع يه ام ىلع ٌلاحلا ِتّيقَب مث

 «(۲۰۱۲)مقر «ناضمر ماق نم لضف باب ‹«حيوارتلا ةالص باتك «يراخبلا هجرخأ 60

 .(۱٦۷)مقر C4 . .ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم <



 س اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 مث ءامهنع هللا يضر رمع ةفالخ لوأ يفو ركب يبأ ةفالخ يف ؛ةدح ىلع

 رخآ يف هكرتل ةبسنلاب ةعدب عمجلا اذه راصف «دحاو مامإ ىلع سانلا عمج

 ةفالخ لوا ىفو ‹رکب ىبأ دھع ىفو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةايح

 ٠ ۾ س *  Eچم همر 5 2

 ةعدب اهنإ :لقف تئش نإو «ةّيبسن ةعدب هذهف ءامهنع هللا ىضر رمع

 دلع لوسرلا ةايح َرخآ ةّدملا هذه اهل سانلا كرتل ةبسنلاب ىنعي « ةّيفاضإ

 «ةالصلا هذه ثفنؤتسا كلذ دعب هنإ مث .رمع ةفالخ ٍِلَّوأو ركب يبأ ةفالخو
E Oيا ا 00  

 نم رداص وهو « ماع «ةلالض ةعّدب لك» : كك لوسرلا لوق نأ كش الف الإو

 2 ھل ې( دو 7 8 م 8 ” .<؟
 لك ‹ حضاو مالك وهو مالسلاو ةالصلا هيلع_قلخلا حصنأو قلخلا حصفأ

 .قفوملا هللاو . ةلالض اهّنإف ءاهعدتبم اهئّسحتسا امُهَم ةعدب

 :لاق ءامهنع هللا يضَر ريشي ني ناَمْعْنلا هللا دبع ئبأ ْنَع :نسماخلا ٠١

 «ْمكِموُحو َنْيَب هللا ّنفلاختل ؤأ مكفوفُص ْنُوّستل» :لوقي كك هللا لوُسَر تغمس

 ش . ")هيلع ٌّقفتم

 يّوَسُي اًمنأك ىتَح انفوفص ْيّْوَسُن هَ هللا لوسر ناك» :ملسمل ةباور يفو

 نأ داك ىتح َماقف ءاَموَي جَّرخ مث ةنغ انلقع ذق انأ ىأر اذإ ىتح ,حادقلا اهب

 هللا َنَفِلاَخيَل ؤأ ْمَكفوُفّص َّنُّؤَسقَل هللا َداَبع» :لاقف ُهرَُص اَيِداَب ًالُجَر ىأَرف َرّدَكُت
 Oe واو وذ
 2( مكفوجو ندب

 ءاهدعبو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5770مقر ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك ءملسمو «(۷۱۷)مقر

 .(5757)مقر ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)



 تا م نيحلاصلا ضاير حرش
 حرشلا

 يضر  ريشب نب ٍنامعنلا نع هلقن اميف «ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 نيب هللا ٌةَفلاْخُي وأ ,ةكفوفُص نّوستل» :لاق لكَ ّيبنلا نأ  امهنع هللا

 .«مكهوجُو

 «ماللاو ٍرّدقملا تا ؛تادكؤم ةثالثب ةدكؤم :ىلوألا ةلمحلا

 ؛ ٌفوفصلا وست مل نإ ينعي ««مكهوجو َنيِب هللا َنَقلاخيل وأ» «ِديكْوّتلا نونو
 : تادكؤم ةثالثب :دگۇم اًضيأ ةلمجلا اذهو «مكهوجو نيب هللا فلاح

 .نونلاو «ماللاو «مسقلاب

 اقف چ ا ا ی ق ر
 ثيحب «ةّيّسح ًةفلاخم مههوجو نيب ُفلاخي هللا َّنأ ىنعملا نإ : مهضعب

 ءيش لك ىلع هللاو ءاذه هجول اًملاخم اذه هجو َنوكي ىتح «ةبقرلا يولي

 ؛ةدّرق اونوك :مهل لاق «ةدرق مدآ ينب ضعب َبلَق - لج رع وهف «ريدق

 ٍدنع نم ههجو َنوكي ىتح ناسنإ ةبقر يولي نأ ىلع ٌر داق وهف «ةدرق اوناكف
 . ةيسح ةبوقع هذهو «هرهظ

 ينعي «ةّيونعملا ةفلاخملا : ةفلاخملاب ُدارملا لب : ءاملعلا ضعب لاقو

 ٍةَهْجو ىلع ةبولقلا ي ِتَقْمَّتا اذإف ءٌداجَّتا هل بلقلا نأل ؛بولقلا ةفلاخم

 . دارملاف .ُةمألا ٍتَقَرْفت ثفلتخا اذإو «ريثكلا ريخلا اذه يف لصح ةدحاو

 ضعب يف درو دق هنأل ؛ُحَصَأ ُديسفتلا اذهو «بولقلا ٌةفلاخم ةفلاخملاب
 تفلتختف اوفلتخت ال" : ةياور يفو .«مكبولق نيب هللا َّنُفلاخيل وأ» : ظافلألا

 .«مگبولق
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 نيب يأ «مكهوجو نيب هللا َنقلاخيل وأ» :هلوقب دارملا نوكيف اذه ىلعو

 ليلو انه شب «ٍلاح لک ىلعو . بولقلا فالتخاب كلذو ءمكرظت تاهجو

 قوس نأ ريهوماملا ىلع تجب هنا فلا رت بوجو ىلع

 «هللا ةبوقعل مهسفنأ اوضكرع دقف «كلذ اولعفي مل نإ مهن أو ؛ مهفوفص

 و الار

 عجاولاو ٌحيحصلا وه - فصلا يوت بوجو ينعأ - لوقلا اذهو

 وأ اَمُدَقَت وأ اًجاجوعا هيف اودجو اذإف «ٌففصلا يف اورظني نأ ةّمئألا ىلع

 فوفصلا ىلع يشمي - اًنايحأ - لي يبنلا ناكو «كلذ ىلع اوه «اّرْخأت

 املو «هرخآل فصلا لوأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع  ةميركلا هديب اهيّوسي

 الجر  هنع هللا يضر  باطخلا نب ٌرمع رم «ءافلخلا نمز يف سانلا ٌرثك

 ديك ثوتسا دق اهنإ لاقو ءاج اذإف ءةالصلا تميقأ اذإ فوفصلا يوسي

 یا ركز .ى# هنع هللا يضر - نامثع ّلعف كلذكو .ةالصلل

 هلك تيبنلا ءانتعا ىلع لدي اذهو .رّيك ثوتسا دق لاقو ءاج اذإف «سانلا

 ظ . فصلا ةيوستب ّنيدشارلا ءافلخلاو

 مدقتي «ةيوستلاب َنولابي ال َنيمومأملا َّنأ دجن نآلا فسألا عم ْنكلو

 لوأ يف هيخأ عم اًيوبسم ُنوكي امبرو «يلابي الو ٌناسنإ ٌرخأتيو ٌناسنإ

 نوواسي الو ءرخأت وأ ٌمّدقت عافدنالا نم لّصحَي دوجسلا دنع مث .ةعكرلا

 ٌمهملاف ءأطخ اذهو «هيلع مه ام ىلع َنوقبي لب «ةيناثلا ةعكرلا يف فصلا

 فعلا درست بسلا

 مامإلا مدقتي لهف ءطقف ٌمومأمو ٌمامإ كانه ناك اذإ :لئاق لاق اذإف



 ی س نيحلاصلا ضاير حرش

 ؟مومأملا يواسي وأ «ًاليلق

 ٌفصلاف «ٌمومأمو ٌمامإ ناك اذإ هنأل ؛مومأملا يواسي هنأ : باوجلاف

 فص مه لب «ٌمَدحو مامإلا فلخ مومأملا وكي نأ نكمي ال ءدحاو

 ٌمدقتي هنإ ملعلا لهأ ضعب هلاق امل افالخ هيف ىكسي ٌدحاولا فصلاو «دحاو

 یوسی نأ وهو ءهفالخ ىلع ليلدلا لب هيلع ليلد ال اذه نل ؛ ًاليلق ٌمامإلا

 . نينثا اناك اذإ مومأملاو مامإلا نيب

 «حادقلا اهب يّوسيامّنأك انف وفص يوسي ي5 يبنلا ناك : ةياور يف لاق مث

 مّدقتي ال ثيحب «اًمامت اهتوُوسُي اوناكو .مهسلا شير يه : حادقلاو

 ٌفوفصلا يوسي ناكف «اّيوتسم ٌنوكي «قدنبلا طشم لثم «ٍءيش ىلع ٌءيش
 انفرعو انمهف ينعي «هنع انلقع دق اّنأ ىأر اذإ ىتح .حادقلا اهب يوسي امنأك

 دابع» :لاقف «هردص اًيداب الجر ىأرف موي تاذ جرخ ءاهنم َدبال ةيوستلا َّنأ

 ٍلوق ببس ىلع اذه دف .«مكهوجو َنيب هللا ُنفِلاخُيل وأ ْمكَفوْفُص َنْؤَمْشل هلا
 «طقف ةردص اًيداب الجر ىأر هنأ هَببس نأل ««مكفوفص ّنُؤستل» : هع لوسرلا

 يتلا ينل نبال يلع كلا نق هدم a يضعب

 :ديعولا اذهب فصلا ىلع َمّدقت نم دعوتي هنأو «ّففصلا ٌدّقفتي هنأ ةه

 .«مكهوجو َنيِب ُهللا َنَفِلاخيل وأ مكفوفص َّنُؤستل»
 ؛ نيموم اهلل كلل كوب اسلا ت لالا هد تنام

 نيب ٌنواهت لصحي الو «فصلا ةيوست ٍنأشب اونتعيو رمألا اذهل اوهبتني ىتح
 . قفوملا هللاو . سانلا
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 ةنيِدَمْلاب َتْيَب َقَرَتْحا :َلاَق هْنَع هللا يْضَر ىَسوُم يب ْنَع :سداّسلا ١
 ٌوُدَع َراّنلا هذه َّنِإ» :لاق ْمهِناشب هِي هللا لوئر َتّدُح اًمَلف ءِلْيَللا َنِم هله ىَلَع

 . هيلع ق قفتم «مكنَع اًموُتفْطف ْمُْمْن ادق ءْمُكَل

 حرشلا
 ؛ثيدحلا اذه اهبادآو ةنسلا َعابَنا ىلع ٌثحلا باب يف فّلؤملا ركذ

 غلبف «ليللا يف مهتيب مهيلع قرتحا اًموق َّنأ ايب يبنلا دهع يف عقو يذلا

 مُكْنَع اَهوُنِفْطَأَف مُثمن اًذإف ءمُكَل دع َراّدلا هذه َّنِإ» : لاقف ی ّيبنلا كلذ

 ىلع اهب هللا ّنتما ءاهترجش أشنأو لجو رع هللا اهقلخ يتلا ٌرانلا هذه

 متأَسَْأ َرسَأَ ال ورو ىتلا رالا مشرفا # :ىلاعتو هناحبس لاقف ؛هدابع

 e لب ؛باوجلاو ء[١۷ ٠۷١ :ةعقاولا] € وشمل ُنْح ما اهر
 ناسنإلا اهب ركذتي ةركذت 4َنيوّقُملل اعَممو ةركذن اهلج نح # : اهتأشنأ يذلا

 ايندلا رات لك . منهج رات نم اج نس نم ءزج رانا هذه ناف منهج

 «منهج ران نم اًءزج نيتس نم ٌءزج املك لاو ةرارحلا دلا

 . اهنم مكايإو هللا ينذاعأ

 بهذ ةيصعمب ّمه اذإ ناك فلسلا ضعب نإ ىتح ؛ةركذت هللا اهلعجف

 ؛ةرارحلا هذه يركذا : هسفنل لوقي ينعي ؛اهيلع هعبصأ عضوو «رانلا ىلإ
 هللا لأسن .رانلا لوخدل ٌببس يه يتلا ةيصعملا ىلع هّسفن أّرجتت ال ىتح

 ءمونلا دنع تيبلا يف رانلا كرتت ال باب «ناذئتسالا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ءءاقسلا ءاكيإو ءانإلا ةيطغتب رمألا باب «ةيرشألا باتك «ملسمو «(٤۲۹٦)مقر

 .(7١١5)مقر



 نيحلاصلا ضاير حرش
 : ی ا

 .ةيفاعلا

 اًعاتم اهانلعج ينعي 4 َنيِوَقْمَلْل اعتمو# :ىلاعت لوقي اذه عمو

 يف اهب نوئفدتسيو ءاهب نوعّتمتي ءاهيلإ نيجاتحملا نم مهريغو نيرفاسملل
 ‹ةحلصم يهف «مهتمعطأ اهيلع نوخبطيو «مههايم اهب نونُخسيو «ءاتشلا

 رانلا هزه َّنِإ) : ثيدحلا اذه يف ةا يبنلا لاق امك ؛ةرضم نوكت دق نكلو
 اودع تراصو ءاهَديَقو اهطبض ناسنإلا نسحُي مل اذإ ودع يهف «مكل ودع

 وأ «هلاغتشال اًببس ٌنوكت ام دعبي مل نأب اهيف طرف «ىّدعت وأ اهيف طرف اذإ
 هبشأ امو زاغلاو نيزنبلاك ءاًعيرس لعتشي ام لوح اهدقوأ ناب اهيف ىَّدعت

 .ناسنإلل اًودع نوكت اهنإف «كلذ

 رومألا يف طايتحالا َدْخََتي نأ هل يغبني َناسنإلا َّنأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 لوقي الو رانلا ٌئَفِطُي نأ مونلا دنع ٌناسنإلا رم اذهلو ءاهؤش ىشْحُي يتلا
 رطخي ال ام ثدحي نكلو نظلا اذه نظي امبر «كلذ نم "مآ انأ ةلهس هذه

 ظ .هلاب ىلع
 ءرضاحلا انرصع يف تثدح يتلا زاغلا تامامص اًضيأ كلذ نمو

 نم ءيش اهيف نوكي الئل ؛اهدقفتي نأ ناسنإلا ىلع بجي زاغلا تامامصف

 ناك لارا ال[ لا ةا زال رف لا ف س لا
 اًصيرح َنوكي نأ ٍناسنإلا ىلع يغبني «ءابرهكلا شايفأ اًضيأ كلذ نمو

 ي اه اد راع مخ اه و للا نورك نأ: ا فهو اهبلع
 تيبلل اكلك اقارتجا امإ < قارفحالا كذب صف أطختلا هيو: ىلع کر

 ىَشْخُي ام لك نم زارتحالا هيلع بجي َناسنإلا نأ ٌجهملا .هنم ٍءزجل وأ هلك



 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 د 6959

 .هررض

 اًببس نوكي امم سرتحي نأ بجي كلذكف ءايندلا ران يف اذه ناك اذإو

 ؛اهعئارذو ءاهلئاسوو «يصاعملا بابسأ نم «ةرخآلا يف رانلا باذعل

 َّنِإو ءدصاقملا ٌماكحأ اهل َلئاسولا َّنِإ : هللا مهمحر ملعلا لهأ لاق اذهلو

 يف عوقولا نم ًةيشخ «مرحُم ىلإ ةعيرذ تناك اذإ َدَسَت نأ بجي عئارذلا
 . قفوملا هللاو . كالهلا

 نم هب هللا ينْثَعَم اَم لثَم نإ» دي هللا لوسر لاق :لاق ُهَنَع :ٌعباَسلا 5 2 : هو مم < ا اس و ف ەم 5 و 2

 َءاَملا تليق «ةّبَط ةفئاط اهنم تناكف اضزأ َباصأ ٍثْيغ لثّمك ملعلاَو ىَدُهلا سو ا ا 2 1 211 5 6 وو م ع 6 . 2 >2
 2 ad رر9 مار 5 ا ر 2 ر 0 20 ا

 اهب هللا عفنف ءَءاَملا تكّسْمأ ٌبِداَحَأ اهنم ناكو ءَريثكلا َبشځلاو ًالكلا ٍتتّينأف

 2 Rr ل راس دف همم“. ان #2 ا
 يه امنإ «ىّرخآ اهنم ةفئاط تاصأَو .اوُعَرْرَو اًوقَسَو اهنم اويرشف سانلا

 ل ا 6 ا SEU Ca ا ل ل i تقم نقل وا قو
 امب ةعفنو ءهللا نيد ىف هقف نم لثم كلذف .ًالك تينت الو ءام كسمت ال ناعبق

aوك 8 و ۴ 3 2 ر ا لر  EE 22 eر  , 

 هللا ىذه َلَبقَي ْملَو ءاّسأَر كلذب ٌعفْرَي ْمل ْنَم لثَمو ءَملَعَو َمِلَعف ءهب هللا يِذثَعَب
 .. هيلع قفتم «هب تلسزآ ىذلا 20010 50 ا رخل

 4 5 و 7 د ند 2-2 ا كا” ا

 .اهيقف راص :يأ ءاهرسكب ليقو ءرؤهشملا ىلع فاقلا حضي «هقف»

 باتك .ملسمو ,(1/4)مقر «ملعو ملع نم لضف باب «ملعلا تاک «يراخبلا هج رخأ 0010

 .(۲۲۸۲)مقر .ملعلاو ىدهلا نم ةي ىبلا ثعب أم لثم نايب باب ‹ لئاضفلا



 نيحلاصلا ضاير حرش س

 سا
  ٌيرعشألا ىسوم يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 هللا يِنََعَب اَم ُلَثَم» : لاقف الب ٌيبنلا هبرض يذلا لكّملا اذه يف_ُهنع هللا يضر

 تناكف ءرطملا ينعي :ٌثيغلا «اًضْزأ َباَصأ ِثْيَع ِلَئَمَك ٍمْلِعْلاَو ىَدُهلا َنِم هب
 ريثكلا بشُعلا تتبنأو ء«ءاملا تليق : ضاير مسق : ماسقأ ةثالث ضرألا هذه

 سانلا عفتناو ًءاملا تكسمأ :ناعيق ٌرخآ مسقو ءاهب ٌمانلا عفتناف «عرزلاو
 ءاملا خلا ةا خرا : ثلاثلا مسقلاو هدم اورو هم ا

 مهنم «ىدهلاو ملعلا نم ةي يبنلا هب هللا ثعب امل ةبسنلاب سانلا اذكهف
 هملعب وه عفتناو . هملعب سانلا عفتناو «ملعو َمِلَعف « هللا نيد يف ةقف نم

 تلكأو ءاهنم سانلا َلكأف الكلاو بشعلا تتبنأ يتلا ضرألا لثمك اذهو

 . هيشاوم اهنم

 اذه يف اوهقفي ذي مل نكلو :«ىداهلا اولمج موك ىف : يناثلا مسقلاو

 مهدنع سيل نكل «ثيدحلاو ملعلل ةاوُر اوناك مهنأ ىنعمب ءاًئيش ىدهلا

 ءهنم سانلا ىقتساو «ءاملا تظفح يتلا ضرألا لثم مهلثم ءالؤهف «هقف

 ثيداحأ َنووري ءالؤه نأل ؛اًئيش تبنت مل اهّسفن ّضرألا ّنكل «هنم اوُبرشو

 . مهفو هقف اهيف مهدنع سيل نكلو ءاهنولقنيو

 ىدهلاو ملعلا نم ةي ٌئيبنلا هب ءاج امب عفري مل نم :ثلاثلا مسقلاو

 هيلع ٌئيبنلا هب ءاج امب عفتني مل اذهف «هب لابي ملو «هنع ضرعأو ءاّسأر
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 ءاملا تعلتبا يتلا ضرألا لثمك هلثمف «هريغ عفني ملو «مالسلاو ةالصلا

 . اًئيش تبنت ملو

 ةنس نم ملعو هللا نيد يف هقف نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 عفنيو عفتنيل هّقفو ملع هنأل «ماسقألا ريخ هنإف ملعي ام ةي هللا لوسر

 مل نكل هلمحو ثيدحلا ىور ينعي «هقفي مل نكلو ملع نم هيليو «سانلا

 لضفلا يف ةيناثلا ةبترملا يف يتأي اذه ءطقف ةيوار وه امنإو ءاًئيش هنم هقفي

 . ناميإلاو ملعلا لهأل ةبسلاب

 ىدهلاو ملعلا نم هباصأ ام هباصأ لجر «هل ريخ ال : ثلاثلا مسقلاو

 عفتني ملو «اّسأر هب عفري مل هنكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌجيبنلا هب ءاج يذلا

 يتلا ةخبسلا ضرألا لثمك - هللاب ذايعلاو  ناكف «َسانلا ُهْمّلعي ملو «هب

 عفتني ىتح اهحطس ىلع ءاملا قبي ملو «سانلل اًئيش تبنت ملو ءاملا تعلتبا
 ةت الا

 ةالصلا هيلع لوسرلا ميلعت نسح ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 ٌرقي ةيسحلا لاثمألا برض نأل ؛لاثمألا برضب كلذو «مالسلاو

 ف «ٌنسحلاب كردي ام هبرقي لقعلاب ردي ام : يأ «ةيلقعلا يناعملا

 مهف اًسوسحم ًالثم هل تبرض اذإف .مهفي ال سانلا نم اًريثك نإف ؛دهاشُم

 اَمَو َنيِاَلِل اهيِرْصَن ٌلتَمَأْلا كليو » :ىلاعت هللا لاق اذهلو «عفتناو
Eف سان اَنيَرصَدَقْلَو# : ىلاعت لاقو ء[47 : توبكنعلا] نرمل الإ الق  
 ا

 قرط نسحأ نم لاثمألا برضف ١۸[« :مورلا] # لم لک نم ِناءرقلا اذه

 . قفوملا هللاو . ملعلا لئاسوو ميلعتل هلا
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 يلثَم» :ِلَك هللا ٌلوُسَر لاق :لاق هنع هللا ّيْضَر ٍرباج نع :ٌنماثلا - ۳

 نبدي َوُهَو ايف َنْعَقَي َشاَرَقْلاَو ُبِداَنَجْلا َلَعَجف اَراَن ق ٍلُجَر ِلَثَمَ ْمُكَلَنَمو
 ."'ملسم هاور «ِّيَدَيْنَم َنوُنَََ ْمُتنَو ءِراّنلا ِنَع ْمُكِزَجُحِ دخ او اهن

 ,راَّنلا يف ُعَفَي يِذّلا ُكوُرْعَمْلا َوُه اذه ءِشاَرْفْلاو داَرَجلا ٌوُحَن :«ٌبدانجلا»

 .ليواَرّسلاَو ٍراَزإلا ُدِقْعَم يِهَو ,ةَرجُح عمج :«ُرَجُحلا»و

 حرشلا
 نع ءامهنع هللا يضر رباج نع هلقن اميف ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 هيلع  ٌنيبنلا دارأ «اَراَن َدقؤأ ٍلُجَر ٍلََمَك هکلثَمو يلْثَم» : لاق هنأ ياي يبنلا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هتمأ عم هلاح َنيِبي نأ لثملا اذهب  مالسلاو ةالصلا

 ُبدانجلا لعجف ءاران دقوأ «ةيرب يف لجر ٍلاحك ٌلاحلا هذه َّنأ ركذو

 «فورعمف شارفلا امأ «دارجلا نم عون : بدانجلاو .اهيف َنْعقي شارفلاو

 اذ: ريغصلا تازرشحلاو ندادجللا و را رفا داع يه هذه نأل «اهيف َنعقي»

 ْدُحآ انأَو» :لاق .ءوضلا اذه ىلإ يوأت اهنإف ؛ربلا يف ران ٌناسنإ َدقوأ

 . يدي نم نوتّلفت مكنكلو ءاهيف عوقولا نم مكعنمأل ينعي ,مُكْرَجُحِب
 ةيامح ىلع - اًريخ اًمعْهللا هازج - اي ئبنلا صرح ىلع ٌليلد اذه يفف

 «رانلا هذه يف عقت ال ىتح اهّدِشيو اهزجحب ذخأي هنأو ءرانلا نم هتمأ

 ظ .هوفعب انلماعي نأ هللا لأسن « كلذ نم تلفن انئكلو.

 نأل ؛اًعوط اهل نوكي نأو هلي ّيبنلا ةنسل َداقني نأ هل يغبني ناسنإلاف

 .(5؟805)مقر «.. .هتمأ ىلع ویی هتقفش باب «لئاضفلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
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 .هريغ ةزجحب ذخأي يذلاك «رشلا ءاقتاو ريخلا ىلع لدي امنإ يك لوسرلا

 امك  مالسلاو ةالصلا هيلع  ّلوسرلا َّنأل «رانلا يف عقي ال ىتح اهب ذخأي

 م وم ردع مڪ شا نق اوسر كح + دق : هباتك يف هللا هفصو

 ء[118 :ةبوتلا] # مح ور تييؤُمْلاب كح شر رع

 . هيلع همالسو هللا تاولص

 ةنس عبتي نأ بجي لب  ناسنإلل يغبني هنأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 يفو «هلعف ام لک يفو «هنع ىه ام لك يفو «هب َرمأ ام لك يف كي لوسرلا

 همالسو هللا تاولص عوبتملا ٌمامإلا هنأ ٌدقتعيو «كلذب ٌمزتلي «هكرت ام لك

 ARP PR مراسملا سورا يلب

 .رجأو ريخ وهف هلعف نإ ؛ٌٍبحتسُُم وه ام اهنمو «هلعفب مثأي مرحم وه امو

 نإ ؛هيزنت ةهارك ٌةوركم وه ام ةعيرشلا نم كلذكو . هيلع مثإ الف هكرت نإو

 مزتلت نأ ٌمهملا يكل «هيلع جرح الف هلع نإو «هل ريخ وهف ناسنإلا هكرت

 سيل هنأو ةي دمحم وه كعوبتمو ٌكمامإ َّنأ دقتعت نأو ءاًمومع ةنسلاب

 . هيدهب كّسمتلاو «هقيرط يف ريسلاو «هعابتاب الإ ةاجنلا ىلإ ليبس كانه
 ناك هنأو «هتمأ ىلع ةي ّيبنلا قح مَظِع نايب :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 اهي اهلي ارد یا اهريشي الك نبع اهتضو اهينم ی ایج وليا

 وهو اهيف عقت شارفلاو بدانجلا لعجو اهدقوأ يتلا رانلا بحاص نوكي

 ااا

 هلعف نأ ملعاف ؛ٍءيش نع ةي يبنلا يهن تيأر اذإف «كلذ ىلع ًءانبو

 ناك ءاوس «هنع ىهن ام كرتا «ميرحتلل وه مأ ةهاركلل وه له لقت الو ءّرش
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 يهن يف لصألا نأل «ةلءاسملل كسفن ضرعت الو «ميرحتلل وأ ةهاركلل

 . ةيهيزنتلا ةهاركلل هنأ ىلع ليلد َماق اذإ الإ «ميرحتلل هنأ ةي لوسرلا

 َرمأ ام لعفا «بجاو ريغ وأ بجاو اذه لقت الف ؛ٍءيشب ّرمأ اذإ كلذكو

 ءرجألا ىلع تلصحو «كتمذ َتأربأ دقف اًبجاو ناك نإ «كل ٌريخ وهف «هب

 عابتالا مامت اًعبَمم تنكو ءرجألا ىلع تلصح دقف اًبحتسُم ناك نإو

 . اًنطابو اًرهاظ هعابتا مكايإو انقزري نأ هللا لأسن ةا لوسرلل
 3 ج دای ب

5 U0 

 :َلاَقو ِةَفْحَّصلاَو عباّصألا قلب َرَمَأ اب هللا لوُسر َّنأ ُهْنَع :ٌعساَّتلا 65
 )1( ھه و ا ع 77 go مد

 . ملسم ُهاور «ةكّربلا هيأ يف نوزدت ال مكنإ»

 ْنم اهب َناَك اَم طمُْيْلف اَمُدُخاَيْلف .ْمُكِدَحأ ُهَمَقَُل ْتَعَقَو اَذِإ» :ُهَل ٍةياور يفَو

 َقَعْلَي ىَّمَح ٍليِدنملاب ُهَدَي ْحَسْمَي لَو ءناَطْيشلِل اَهْعَدَي لَو الكيلو «ىذأ
 ."'”ةكَرَملا هماَعط يأ يف يردي ال هدف ةَعباصَأ

 ىّتَح هناش ْنِم ٍءْيش لڪ َدْنِع ْمُكَدَحأ ُرْضْحَي َناطيشلا ّنإ» :هل ٍةياور يف
 e © 7 ا نم هب * ع2 و م 6 EE ا کک 8 0

 ىذأ نم اهب ناك ام طمئلف ةمقللا مكدحأ نم تطقس اذإف «هماعط دنع ُةهرضحب

 )۳) ا 507 7 ر9

 «ناطنشلل اهعدن الو ءاهلكاىلف

 ....ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 .(۲۰۳۳)مقر

 ....ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 .(۲۰۳۳)مقر

 ....ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا باتك ءملسم هجرخأ (۳)

 .(۲۰۳۳)مقر
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 يضر - هللادبع نب رباج نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فّلؤملا ٌركذ

 اذإ ناسنإلا نأ : اهنم «لكألا بادآ نم بادآ يف ةا ّيبنلا نع  امهنع هللا

 یار یک اهلي يشي لا قملبو ياما ا ا ن
 ا ر حاد ا يف رر ا اا أاهيف

 ةالصلا هيلع  ٌئيبنلاو «عباصألا قعل :يناثلاو ,ةفحصلا نعل :لوألا

 . ةكربلاو ٌريخلا هيفو الإ ءيشب هتمأ رمأي ال مالسلاو

 وهو ؛ةدئاف ماعطلا دعب نم عباصألا يعل يف لإ : ءابطألا لاق اذهلو

 دعب َقعّللا دنع اهزرفت - هللا نذإب  ةدام اهيف َلمانألا َّنأل ؛مضهلا ٌريسيت

 اميف عرشلا ةمكح ةفرعم باب نم اذه :لوقن نحنو ؛مضهلا ريت ماعطل

 ال سانلا نم ٌريثكو الك يبنلا رمأل ًالاثتما اهقعلن اننأ لصألاف الإو «هب رمأي

 «ماعط اهّلك هَّلوح يتلا هتفاحو ماعطلا نم يهتني هدجت «ةنسلا هذه نومهفي

 ةالصلا هيلع  ٌئيبنلاو «هعباصأ قعلي نأ نود لسغيو بهذي اضيأ هدجت

 نم اهفّظنيو اهَّقعلَي ىتح ليدنملاب هيدي ٌناسنإلا حسمي نأ ىهن  مالسلاو
 . ءاش اذإ اهلسغي كلذ دعب مث «ليدنملاب حسمي كلذ دعب مت «ماعطلا

 ىلع هتمقل تطقس اذإ َناسنإلا َّنأ :لكألا بادآ نم اًضيأ كلذك

 لك هنود مج يق ناسنإلا رحب ةاطيشلا نأل اهعدي ال هّنإف ضرألا

 ميا .ناطيشلا ٌرضحي ءيش يأ ؛عاّمجو ترو «لكأ نم كنوؤش

 عزنت اذهلو ؛كعم لكأي راصو «لكألا يف ٌككراش لكألا دنع هللا مست

 تطقس مث «ماعطلا ىلع هللا تيّمس اذإو «هيلع َمَّسُي مل اذإ ماعطلا نم ةكربلا
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 E a ركل نكلو اه دع اي اطيق: نإن كدي نه ةيفللا
 هيلع - قودصملا قداصلا ربخب هانْملع اننكلو «هدهاشن ال ٌئبيغ ءيش اذه

 هنكل ءاّمح انّمامأ ثيقب نإو ءاهلكأيف ناطيشلا اهذخأي  مالسلاو ةالصلا
 . اهب قّدِصُت نأ بجي يتلا ةيبيغلا رومألا نم هذه ءاّبيغ اهلكأب

 ْنِم اهب اَم ُطمْيْلَو اَهْدُحاَيْلَف» : لاقف ريخلا ىلع انّلد ب هللا لوسر ّنكلو

 وأ بارت نم_ىذأ نم اهب ام طمأو اهذخ «َناَطِئّشلِل اهعَدَي لَو هاَهَلْأَيْلَو ءى
 اذه لعف اذإ ٌناسنالاو. .ناظيشلل اهعدت الو اهلك مث كلذ ريغ وأ ناديغ
 ؛اهلكأ نم ناطيشلل اًنامرحو لجو رع هلل اًعضاوتو ايب يبنلا رمأل ًالاثتما

 .عضاوتلاو ايي ّيبنلا رمأل لاثتمالا :ةثالثلا دئاوفلا هذه ىلع لصح

 سانلا رثكأ َّنإف كلذ عمو «ثالث دئاوف هذه .اهلكأ نم ناطيشلا ٍنامرحو

 ا ا لع وأ ا و اإ
 .ةنسلا

 هيف اًماعط لكأي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 وأ كوش وأ ناديع نم « ىذأ هيف اًئيش لكأت ال «ةنامأ كدنع كسفن نأل «ىذأ

 «مهسفنأل اوطاتحي نأ كمّسلا نولكأي نيذلا ركذُت اننإف هيلعو «كلذ هبشأ ام

 امبرف ءاهنم ناسنإلا زرتحي مل اذإ ءرّبإلا لثم ةقيقد ماظع اهل كمّسلا َّنأل

 نأ ناسنإلل يغبني اذهل ءرعشي ال وهو هءاعمأ وأ هتدعم حرجتو هنطب ىلإ لخدت
 انيبن ىلع همالسو هللا تاولصف «عار نسحأ اهل ّنوكي نأو «هسفن يعاري

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحضأو هلآ ىلغو دمحم
 داع
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 هللا لوُسَر انيف َماق :لاق ءامُهْنَع هللا ّيضَر ءِساَّبَع نبا نع :نشاعلا - 6

 َةاَرُع َةاَفُح ىَلاَعَت هللا ىلإ َنوُروُشْحَم ْمُكَّنِإ ءُنِماَّنلا اهنا اَن» :لاقف ٍةَظعْوَمِب د دك

 الأ ٠١[« 4 :ءايبنألا] «تريِلعتف اک اإ | عار ديف یک وا كذبك ١> الرغ

 ْنِم ٍلاَجِرب ey يب ْميِهاَرْبِإ ةَمايقلا َمْوَي ىَسْكُي قْئَالَخْلا َلَّوأ نو

 اَم يِرْذت ال َكْنِإ :لاقُيف يباخصأ بَ ان :لوقأف ؛لاَمشلا َتاَذ مهب ُدُخْوُيَف يتم

 ىلإ يف ُتَمْداَم ادي لع تنك » :ُحِلاّصلا ُدْبَعْلا َاَق اَمَك لوفاق َكَدْعَب اوُكَدْحَأ

 ريدَتْوُم ولار مل هن :يل لاَقُيف [118 1117 :ةدئاملا] « ميك رمل ل :هلوق

 . هيلع قفتم «مُهَتْقَراف ُدْنُم ْمِهِباَقْغأ ىَّلَع

 .َنيِنوُتْحَم رغ :يأ :«ًالرغ»

 حرشلا
 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 يده نم لب يَ يبنلا ةداع نم ناكو ؛اًبيطخ ةي هللا لوسر انيف ماق : لاق

 ةبتارلا بطخلا هباحصأ بطخي ناك هنأ «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 افراق بسلا

 ةبطخ ءديعلا ةبطخ «ةعمجلا ةبطخ لثمف : ةبتارلا بطخلا امأ
 بطخ اهببس دجُو املك «ةبتار ٌبطخ هذه .فوسكلا ةبطخ «ءاقستسالا
 ديعلا يفو «ةالصلا لبق نيتبطخ بطخي ةعمجلا يف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع
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 اليل میهن هَ َدَتاَو » :ىلاعت هلوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب ءةنجلا باتك < ءملسمو ,(5759)مقر

 .(١585١)مقر
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 ي ® eC 0 ع

 ةبطخ فوسكلا يفو «ءاقستسالا يف كلذكو «ةالصلا دعب ةدحاو ةبطخ

 ۰ .ةالصلا دعب ةدحاو

 موقيف ؛ضراع ببس دج اذإ نوكت اهنإف :ةضراعلا ُبطُخلا امأ

aىبانلا ی لار الا ع . 

 ىلع ًالماع  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا هثعب ٌداجر نأ :كلذ نمف
 ءمكل هذه :لاقف لبإ هعمو ةنيدملا ىلإ عجرف ءاهلهأ نم اهذخأي ةقدصلا

 ُلاَب اًم» :لاقو «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنيبنلا بطخف .ّيلإ تيدهأ هذهو

 َسَلَج الَهَف ءيِل يِدمُأ اَذَهَو كَل اَذَم :ُلْوْكَيَو ٌعِجْرَيَف ءِلَمَعلا ىلع ُهُنِمْعَتْسَن مُک
 “ول ْمَأ هَل ىَدْهَبَأ ُرُظْنَيف ِهمَأَو هيب ِتْيَب ْيف

 وه يذلا لماعلا اذهل دهُي مل هنأ «مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا قدصو

 .هصخشل هيلإ اودهي نأ نوديري اوناك ول «لماع هنأ لجأ نم الإ ةلودلل عبات

 ارا تعبتي اودع

 يتلا رومألا مئاظع نم اهنأو «ةوشرلا ةمظع فرعن ثيدحلا اذه نمو

 «سانلا يف بطخي اًبيطخ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌئيبنلا موقي نأ ىلإ تدأ

 لك راصو ءاوكله ةوشرلا موق يف اشف اذإ هنأل ؛لمعلا اذه نم مهرذحيو
 يشر اذإ الإ لدعلاب موقيالو «ٌقحلاب مكحي الو ءٌّقحلا لوقي ال مهنم دحاو

 . هللاب ذايعلاو

 .(1۹۷۹)مقر «هيلإ ىدهيل لماعلا لايتحا باب «ليحلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(۱۸۳۲)مقر .«لامعلا اياده ميرحت باب .ةرامإلا تاک ‹«ملسمو
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 ج 1 و ا س ا ا 771277077172177

 ١ نح اغ اا نا ر اع ةواعمو»« اهالحتا وعامة ولار

 ؛ يطعملا ىلع ال ذخآلا اذه ىلع ةنعللا ٌنوكت ذئنيحف «ةوشرب الإ سانلا
 عفدب الإ كلذ ىلإ ليس الو «ذح لعل يطع نأ ديري امنإ يطعملا نال

 ةريل وسهلا نضع ؛ يف نآلا هللاب ذايعلاو  دجوي امك .روذعم وهف «ةوشرلا

 ةوشرلا هذهب الإ سانلا حلاصم يضقي نأ نكمي ال ْنَم ؛ ةيمالسإلا لودلا يف

 للا لا ا ع ا ا لاما ا رف ا الا

 .ةيفاعلا

 موقي نأو «لدعلاب هب موقي نأ ًالمع هللا هالو نم ىلع ٌُبجاولاو

 . عاطتسملا بسحب هيف بجاولاب

 اهلهأ اهبتاك «راصنألا نم ٍةعامجل هم يهو ةرير نأ : اًضيأ كلذ نمو

 -اهنع هللا يضر -ةشئاع نينمؤملا م ءأ ىلإ تءاجف «ةضفلا نم قاوأ عست ىلع

 نأ كلهأ ءاش نإ :تلاقف ءاهتباتك ىضقتل نوعلا اهنم بلطت ؛اهنيعتست

 لا ن تیخذف «ثتلعف يل كؤالو ٌنوكيو ءاّدقن اهدقنأ ينعي .مهل اهّدعأ

 تعجرف .انل ءالولا .ال :اولاقف . كر ا ربا

 دوكي نأ دبا : اولا اهلها نايم او اهنع هللا يضر - ةشئاع ىلإ ةريرب

 1 يلمس داو اًهيزخ» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا لاقف .انل ءالولا

 مث «مهل ءالولا ثطرتشاو اًهتذخأف «َّقَتْعَأ ْنَمل ُءآلّولا اَمّنِإَف «َءآلّولا

 ا

 ةئام ناك ْنِإو ءِلِطاَب َوُهَف هللا ٍباَتِك يف َسْيَل طزش نم ّناك اَم شا بات يف
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 ےک جزا

 م

 .'«قتْغأ ْنَمِل ُكآلَّولا اَمْنِإَو ُقَخْوَأ هللا ٌطْوَشَو ءقحأ هللا ٌءاضق ءطّوش

 لوقت .عاتملا ريعتست تناك موزخم ينب نم ةأرما نأ :اضيأ كلذ نمو

 نم كلذ هبشأ امو ةبرقلاو رذقلا ؟عاتّملا اهّنوريِعيف ءاًئيش ينوريعأ :سانلل

 َرمأف «كلذ حجت ! !اًئيش ىنومترعأ ام :لوقت كلذ دعب مث «تيبلا عاتم

 اذهل ٌنشيرق تّمتهاف «ةقرس هذه «ةقراس اهنأل ؛اهُدي عطقت نأ يب ٌئيبنلا
 «برعلا لئابق رابك نم «موزخم ينب نم ةّيموزخم ذي عطقت فيك ؛رمألا

 نب ديز نب ةماسأ اولسرأف «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ عفشي نم اوبلطف

 ّىبنلا ملكف «هابأ بحيو هبحي ناك ةي ّيبنلا نأل ؛امهنع هللا يضر ةثراح

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف ءاهل عفشي ةأرملا كلت نأش يف ةي

 اهيف سيل هللا دودح نأل .هيلع اًركنم هلوقي «؟هللا ٍدوُدُح ْنم ّدَح يف ٌعفشتأ»

 .هل عّمشُملاو عفاشلا هللا َنعلف ٍناَطلُّسلل تلصو اذإف «. ةعافش

 ّقَرَس اَذِإ اوئاك ْمَكلْيَق َناك ْنَم َّنِإَو الآ» :لاقف «ٌبطخي سانلا يف ماق مث

 َّنأ َربخأو .َّدَحلا هيّلَع اوُماَقَأ ٌفيِعّضلا مهي َقَرَس اَّذِإَو ءهْؤُكَرَت ٌفيِرَّشلا مهيف
 و ی ی 8 r. a ء ع 5 يدب

 هللا ٌمياَو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث . ةقباسلا ممالا كلها يذلا وه اذه ظ

 هذه لهف «اَهَدَي ٌتْعَطَقَل ْتَقَرَس ِدّمَحُم َتْنِب ةمطاف ّنَأ وَ  هللاب فلحأ ينعي

 .ملسمو «(۲۷۲۹)مقر .ءالولا يف طورشلا باب .طورشلا باتك «يراخبلا هجرخأ 00

 .(5١6١)مقر «قتعأ نمل ءالولا امثإ باب قتعلا تاتك

 «ناطلسلا ىلإ عفر اذإ دحلا يف ةعافشلا ةيهارك باب «دودحلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 ٠...هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب «دودحلا باتك «ملسمو «(1۷۸۸)مقر

 .(۱۹۸۸)مقر
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 كلذ عمو ءاهنم لضفأ ةمطاف ؟دمحم ُثنب ةمطاف مأ لضفأ ةيموزخملا

 .ءاَمَدَي ُتْعَطَقَل ءْتَقَرَس ِدّمَحُم َتْنِب ةَمطاف َّنَأ ْؤّل» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي

 نم هيلع همالسو هللا تاولص  ناكف «ةضراعلا بطُخلا نم هذهف

 ثيدح انل قبسو + ةضراغ نومأل و.« ةتار وومأل سانلا ثتطخي هلأ هيذه

 اهنم تلجو «ةغيلب ةبطخ ةي هللا لوسر انبطخ :لاق ةيراس نب ضابرعلا

 :نويعلا اة تف ردو كولتلا

 ‹ضاق نم ناسنإلل يغبني هنأ ثيدحلا اذه نم دافتسُي هنأ : ةصالخلاو

 يتلا ةضراعلا رومألا يف سانلا َبطخي نأ «ةيعاد وأ «ملاع وأ ءِتفّم وأ

 ,ةعمجلا لثم «ةبتارلا رومألا يفو «قحلا نايب ىلإ اهيف نوجاتحي

 اک هللا لوسر يده نم اذهو «َرم امك فوسكلاو «ءاقستسالاو «نيديعلاو

 . رثكأ لوبق هل راص هتجاح دنع هتقو يف ءاج اذإ ءيشلا نأل «هغيلبت نسحو

 نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع- هللا همحر  ُفّلؤملا لقن دقو

 تين أت دقن الك ا یو ءاًبيطخ مهيف ماق ي5 ّيبنلا

 :نوروشحم .«ًالْرُغ ًةاَرُع َةاَفُح ةَماَيَقلا َمْوَي َنوُرْؤُشْحَم مُكَّنِإ» :لاقو اًبيطَح

 الو «ةيدوأ هيف سيلو «لابج هيف سيل «دحاو ٍديعص يف نوعومجم ينعي
 عاد مهاعد ول ينعي ء«رصبلا مهذفنيو «يعادلا مهعمسُي ءراجشأ الو «ءانب

 اسا قو مهتم ل رجب ام لاه سيلا هللا اج يسا

 . اعيمج مهكردي يأ رصبلا مهذفنيو

 .«اّمِهُب» : ةياور ىفو «ًالرغ ةارُغ َةاَفْح»
 . مهلجرأ هب نووقي امالو «ٌفافخ الو «ٌلاعِن مهيلع سيل :ٌةافُح
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 . مهراشب بأ ةيداب .ةوسك مهيلع سيل :ةاَرغ

 . نينوتخم ريغ ينعي :ًالْرُغ

 لجأ نم ٌعَطْقَتو «ةفشحلا ىلع ٌنوكت يتلا ةَدلجلا عطق :وه ُناَتْجلاو

 . هللا ءاش نإ هيتس امك ةراهطلا مامت

 نم اًدّوجم ناسنإلا ن وكيف «لام مهعم َّسيل يأ : اًمهُب ءاملعلا لاق هاَمُهّب
 مدي قل لوا آَنأَدَب امگ ٭ : ىلاعت هلوقب كلذل َلدتسا مث ءءيش لک
 امك مهُرشحي هللا نأ ينعي 4 :ءايبنألا] * يلتف نك اإ اع ادعو

 نوطب نم وجرح امك ضرألا نوطب نم نوجرخي «قلخ لوأ مهأدب

 رع لاق مث . د ي يڪ وأ اأ انک » ؛ًلرغ ةارع ًةافح :مهتاهمأ

 ماقملا اذه نأل سفن ىلع هلل دكا اَدّكؤم يأ € اتع ادع و # : لجو

 نإ :لاقو «هللاب ذايعلاو رشحلاب بّذك ْنَم رشبلا نم نإف ءديكوتلا يضتقي
 هللا لاقف ء[۳۷ :نونمؤملا] یوم ن امو اینو ومن ايدل اتناکیک و

 . 4تی اک ان ًانَلعاَدَعَو» : لجو ّرع
  ةشئاع تلاقف «ثيدحلا اذهب  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌبنلا ٌثّدح

 لاقف ؟ضعب ىلإ مهضعب رظني ءاسنلاو لاجرلا .هاتءوساو :اهنع هللا يضر

 رظني ام < .ميظع رمألا < ”«كلَذ ْمُهَّمُهَي ْنَأ نم ُمظْعَأ رْمآلاءةشْياَع اَن» : : كك ئبنلا
 ياض سر x رجم 3 مہ

 يرمآ لکل وینو یم 3 هيأ ا ©9) هَل ْنِم رل رقد موي $ خال رحأ

 «ةنجلا باتك ءملسمو «(۲۷٥٦)مقر ءرشحلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۱(

 .(۹٥۲۸)مقر ‹ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب
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 .[ا/- 4# : سبع] ديني اقوم

eموف دحام عدم الار اطل يكد  

 اذهلو .ميظع رمألا .ال مأ وجنيأ دحأ يردي ال < ل مهلا مَلَس مهللا

 نار : لاق مت هَكَِّذ مُهَمِهَي ْنَآ ْنِم ٌمَظْعَأ ُرمآلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌّئيبنلا لاق
 لوا وه «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميه اربإ «مْيِهاَرْبِإ ىَسُكُي ْنَم لو َّنإَو

 . ةمايقلا موي ىسكي نم
 ليضفتلا ىلع دت ال ىسكُي نم لّوأ نوكي هنأ - ةصيصخلا هذهو

 زاك اًدمحم نأل «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نم لضفأ هنأو «قلطملا

 عفشي دحأل ُنّدَوُي ال «ةمايقلا موي مدآ دلو ديس «لسرلاو ءايبنألا لضفأ

SR eىلاعت هلوق يف امك_مالسلاو ةالصلا هيلع -  : 

 ضعب هللا صخب دق نكل ۲۷۹ :ءارشإلا] اوم امام كير ككحبب نأ يسع »

 ٍقِإ ىسوملي # :ىلاعت هلوق لثم ءرخآلا هب صخي ال ءيشب ءايبنألا
 ٠ 21155 :فارعألا] ىك قدلسرب سالا لع َكَتَِفْطَصَ

 لوسرلا وه ناك هتقو يف نکل «هريغ يف ةدوجوم تناك تالاستلاف

 مهريغ وأ ءايبنألا نم اًدحأ هللا ٌنصخي دق اضيأ كلذك «ليئارسإ ينبل

 . قلطُملا ّلضفلا كلذ بجوي الو «هريغ نع اهب زيمتي ةصيصخب

 اذامل :لاقي الو «مالسلاو ةالصلا هيلع «ميِهاَرْبِإ ىَسْكُي ْنَم َلَّوَأ َّنِإَو الأ»

 : ىلاعت هللا لاق امك ءاهنع لاسي ال َلئاضفلا نأل ,ءىسكي نم لوأ ناك

 ال ء[١۲ :ديدحلا] € ويِظَمْلا لسم وذ هاو ا سم هوب هلأ ُلْضَف كلذ »

 - هللا نأ امكف «لصي ال دقو ةجيتن ىلإ اهيف لصي دق ناسنإلا نأل ؛اهنع لأسي
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 قالخألا لامك يفو «قزرلا يف ضعب ىلع مهضعب مدآ ينب َلضف - ىلاعت
 ك «ملعلا يف ضعب ىلع مهضعب لضف كلذكو «بادآلاو

 . ءاشي نم هلضف يتؤي  ىلاعت  هللاف «كلذ ريغو ركفلاو
 ست ب دا رم لااا لس ا ام

 كانه سيل «كلذب ملعأ هللا ؟نوسكُي قيرط يأب نكلو .ًالرغ ةارغ

 يذلا .كلذ ةيفيكب ملعأ لاف ءىش الو لّصفت بابث كانه الو «نوطايخ

 مالكلا ةيقب هللا ءاش نإ يتأيو «ىلاعتو هناحبس مهوسكي يذلا وه مهقلخ

 . ثيدحلا نع

 وه لرغألاف «الرع» : هلوق يف «ناتخلا ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه يفو

 يف ءاملعلا فلتخا ناَتخلاو .نتخُي مل يأ ؛ ةَّمَّشَحلا ةدلج هيلع تيقب يذلا
 نأ ٌبجي هنأو «ثانإلاو روكذلا ىلع بجاو هنإ :لاق نم مهنمف «هبوجو

 . دلولا نتخُي امك تنبلا نتحت

 ىلع الو لاججرلا لغ ل نالا للا لاق نه املعلا نمو

 . ةبجاولا ةرطفلا نم سيلو «ةبحتسملا ةرطفلا نم ناتخلا نو «ءاسنلا

 .روكذلا قح يف بجاو ناتخلا : لاقف نيلوقلا نيب طّسوت نم مهنمو

 يف بجاو هنإف EN وقل ذو ءءاسنلا قح يف ةنسو

 نوكتس اهنإف «هتفشح قوف ةدلجلا هذه تيقب اذإ لجرلا نآل ؛لاجرلا قح

 اذه رثإ ثدحي امبرو «لجرلل ثيولت كلذ يف نوكيف «لوبلل اًعمجم
 نأ حيحصلاف .ناسنإلا رّرضتيو «ةفشحلاو ةدلجلا نيب اميف تاباهتلا

 لاوقألا لدعأ وهو «ثانإلا قح يف ةنسو ءروكذلا ىلع بجاو ناتخلا
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 دس( ٠ 1 اسس جبل

 .اهنسحأو

 يأ «لامشلا تاذ مهب ذخؤيف هتمأ نم لاجرب ىتؤي هنأ ا ٌئبنلا ركذ مث

 عفشي يأ ءيِباَحْصَأ» :هلَك يبنلا لوقيف .هللاب ذايعلاو رانلا لهآ قيرط ىلإ

 «َكَدْعَب اوُكَدْحَأ اَم يرْدت آل َكَّنِإ» :هل لاقيف «مهيف  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ
 لوقي نيح ؛ ميرم نب ىسيع هب ينعي ؛ حلاصلا دبعلا لاق امك ةا يبنلا لوقيف
 نِم ِنيَهلِإ ىا نودا ساتل َتَلَق َتنَأَ # : هل ىلاعت هللا لاق اذإ ةمايقلا م موب
 َلاَق # :هل نوعتم مهنإ :نولوقي نيذلا ىراصنلا معزي امك 4 لا نود

 ةيهولألا نأل [11 :ةدئاملا] 4 حب ىل س ام َلْوْهَأ نأ جل ٌنوُكَي ام َكَندَحَبَس

 . نيملاعلا بر هللالإ دحأل الح تسيل

 51 یی يف اس مَعَ متم د هتاف تک نإ : لوقي مث
 توفوا أدي ن رم ام الإ مط تلق ام ا ٍبويغْلا مناع تنآ كن

 كيش قام اع

 ءىش لک لع ت َتنَأَو مناع بيِقَّرلَأ تن أ تنك ی ىو اف يف كلان اذييك تع

 .[1117 0117 :ةدئاملا] ديش

E NENلاق  

U E DSتشک ی  

 . ديمو ىس لک لع تاو مع بيِقّرلأ تن
 ىلع نيّدترم اوُلازي مل مِهَّنِإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل لاقي مث

 «اقحُس اقخُس» : مالسلاو ةالصلا هيلع ٌييبنلا لوقيف ( مُهَتْقراف ذنم مهباقعأ

 هب كسمت ,مُهَتَقَراف ُدنُم مهباقغأ ىلع نيّدترم اوُلازي مل مهنإ» :هلوق
 للاب ذايعلاو مالسإلا نع اودترا مهلك ةباحصلا َّنإ :اولاق نيذلا ةضفارلا
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 -:تيبلا لاو يلع امأ . مهنع هللا يضر نامثعو .رمعو ركون مهنمو

 . مهمعز ىلع اودتري مل مهف- مهنع هللا يضر

 لّصحي مل مهلك ةعبرألا ء ءافلختلا ناو «نوبذاک اذه يف مهنأ كش الو

 ةالصلا هيلع  ٌّيبنلا باحصأ ةماع كلذكو «نيملسملا عامجإب ةّدر مهنم

 بارعإلا نم اًموق الإ .نيملسملا عامجإب ةدر مهنم لصحي مل - مالسلاو

 ءاونتتفا  مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئبنلا تام امل مالسإلاب دهع يثيدح اوناك

 ركبوبأ دشارلا ةفيلخلا مهلتاق ىتح «ةاكزلا اوعنمو «مهرابدأ ىلع اوُدتراو

 . مالسإلا ىلإ مهرثكأ داعو «هنع هللا يضر

 دلع يبنلا باحصأل مهضعبو مهقنح ا نم ةضفارلا نكلو

 . ثيدحلا اذه رهاظب اوكسمت

 «صاخلا هب داري ٌماع ثيدحلا اذه َّنِإ :اولاقف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ

 ,مهلك اوسيل ينعي «يِباَّحْصَأ» : هلوقف . صاخلا هب دارُي يذلا ماعلا َرثكأ امو

 ةالصلا هيلع لوسرلل ليق اذكه نأل .مهرابدأ ىلع اوُدترا نيذلا لب

 نأ ٌمولعمو .(مُهَتْفَراَف ذنم مهباَقْعَأ ىلع َنيّدترم اولازي مل مُهّنإ» : مالسلاو

 اودتري مل «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ ةماعو «نيدشارلا ءافلخلا

 يي وي سوو نو

 . نيملاعلا بر هللاب نعطلا نمضتيو ال

 ل ةعبرأ مّهَنعط َنّمضت ةباحصلا يف نوُتعطي يللا

 نعطلاو ‹ةعيرشلا ىف نعطلاو «ةباحصلا ىف نعطلا دالا و ع
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 ال موق مهنكل «ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر يف نعطلاو ءَ ّيبنلا يف
 .[ ١/١ : ةرقبلا] 4َنولَقعَي ال ْمهَف ئه مكب م29 نوهقفي

 مه ةعيرشلا انيلإ اولقن نيذلا نألف :ةعيرشلا يف تعط هنوك امأ

 ال اهنإف مهقيرط نم تءاج ةعيرشلاو «نيدترم اوناك اذإو «ةباحصلا
 انا 82: ىلاعت لاق امك ءاًضيأ قسافلا لب هرب لبقُي ال رفاكلا نأل «لبقت

 .[1 : تارجحلا] ًَويِمَسَف اب واف هاج نإ انماء نذل

 هذهب يبنلا باحصأ ناك اذإ :لاقيف : ايب هللا لوسرب ائعط هنوك امأو

 نيد ىلع َنيرقلا ّنأل لي لوسرلاب ٌنرعط وهف ءقوسُفلاو رفكلا نم ةباثملا
 هيف سيل ٌنالف :لاقي ؛اًئيس هنیرق ناك اذإ هنيرقب باعُي ناسنإ ّلكو «هنيرق

 ٍباَحّصألا يف نعطلاف .رشلا لهأ نم نالفو ٌنالفو ٌنالف هَءانرق َّنأل ؛ريخ

 . بحاصملاب نعط
 ضن عجيب نأ لاج اط نيملاغلا تر لاب اظ هك انآو

 ‹هباحصأ ِءالؤه يذلا لجرلا اذه دي ىلع اهتسحأو اهّمعأو تالاسرلا

 هللا تاولص ءايبنألا لضفأ وه يذلا ٌيبنلا اذه باحصأ َلعجي نأ اضيأو

 اوترا مُهَنَأ ةضفارلا تمعز نيذلا باحصألا ءالؤه ّلثم - هيلع همالسو

 هللا يضر ةباحصلا ىلع ٌةميظع ةيرف هذه َّنأ ٌدقتعن اذهلو . مهرابدأ ىلع

 ٌبُحلا نكن اننأ كش الو ؛هللا ةعيرشو هلوسرو هللا ىلع ٌناودعو «مهنع

 هلآل نأ ىرنو «نينمؤملا ةي يبنلا لآلو ءاي ّئبنلا باحصأ عيمجل

 : ىلاعت لاق هلي هللا لوسر نم مهبرق حو «ناميإلا ّقح : نيقح نينمؤملا
 اودوت نأ الإ ينعي ء[۲۳ : ىروشلا] رمل يف ةَدوَمْلا ا ارجل هع کسا ال لق
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 کک ج ج

 يف َةدَوَمْلا الإ : ىلاعت هلوقل ٌرخآلا ٌريسفتلاو .ريسافتلا دحأ ىلع يتبارق

 . مكنم يتبارقل ينودوت نأ الإ يأ نره

 يف حدقلا يف ةضفارلل عمطم هيف سيل ثيدحلا اذهف «لاح َّلك ىلعو -

 ىلع اوقب نم امأ ءاودترا نم ىلع الإ قدصي ال هنأل ءاي ّيبنلا باحصأ

 يف نولخدي ال مهنإف ؛ مهتياردو مهتياده ىلع نوملسملا م عمجأو «مالسإلا

 نيملسُملا عامجإ ثيدحلا اذه ّصّصخ يذلا نإ :لاقيو .ثيدحلا اذه

 مُهلتاق ةفئاط تّدترا امنإو ءاودتري مل مهنع هللا يضر  ةباحصلا نأ ىلع

 .قفوملا هللاو . مالسإلا ىلإ مهرثكأ عجرو «هنع هللا يضر ٌقيَّدصلا ركبوبأ

 د 586 د
 4 يزل

 :لاق ُهْنَع هللا يضر ٍلْفْغُم نب هللا ٍدبع ٍديِعَس يبا ْنَع :رشَع يِداَحْلا - ۱۹٦
 يار <

 ُهنِإو ٌوُدَعْلا اكْنَي لَو َدْيَّصلا ُلِتْفَي ال ُهّنِإ» :َلاَقَو فْدَخلا نمت ةي هللا ٌلوُسَر .

 .' هيلع َّقَفَّتُم «َّنسلا ٌرسکتو َّنْيَعْلا اقف ًاقْفَت 3

 ىهن ل للا َلْوُسَر َّنِإ :لاقَو ُهاَهْنف ؛َفََخ ِلَفَغُم ِنْئال اًييِرق َّنأ :ةياَوِر يف
 ص لف نب

 یک هللا لوُسَر ْنأ كقد
- 

 :َلاَقف داع مث هاَدْيَص ٌُديصت آل اًهّنِإ» :َلاَقَو فذخلا نع
 6 سس

 سها ايج

 . "ادا َكُمّلكأ ال ؟!ُفْذْخَت تدع هد نع یھ ے٥ و ت

 «ملسمو «(٠۲۲٦)مقر «فذخلا نع يهنلا باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ةهاركو ودعلاو دايطصالا ىلع هب ناعتسي ام ةحابإ باب «حئابذلاو ديصلا باتك
 .(905١)مقر .«فذخلا

 ‹«(۷۹٤٥)مقر «ةقدنبلاو فذخلا باب ءديصلاو حئابذلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 ودعلاو دايطصالا ىلع هب ناعتسي ام ةحابإ باب «حئابذلاو ديصلا باتك «ملسمو

 .ملسمل ظفللاو .(104١)مقر «فذخلا ةهاركو
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 5 دص ثقي 9 هل : لاقو .فذخلا نع ىهت هيلا نأ هنع هللا
 .«نسلا ُرِسكَيَو نْيَعلا أ اقف اَمْنِإَو ءاًوْذَع اكذب الو» «اًدنص ل دبصت ل ٠ هدأ

 ةبابسلا نيب ةاصَح ناسنإلا مضي نأ هانعم :ءاملعلا لاق :فذخلاو
 ىلع عضي وأ .ةباّسلاب اهعفديو ا ماهبولا ىلع عضيف «ماهبإلاو

 أقفي ةنأب كلذ َلَّلعو لكك ّئبنلا هنع ىهن دقو . ماهبولاب اهعفديو ةبابسلا

 الو ذوفن هل َّسيل هنأل ؟ةيصلا ٌديصي الو ءهباصأ اذإ نسلا رسكيو َنيعلا
 و 5 ف :

 هذهب ال ماهّسلاب أكني امنإ ودعلا نأل ؛ودّعلا عفدي ال ينعي (ًردعلا اكني

 . ةريغصلا ةاصحلا

 نأ كتربخأ :لاقو فذخلا نع هاهنف .«فذخب جرخ هل اًبيرق نإ مث

 كربخأ" . : هل لاقف فذخي ةيناث ةرم هآر هنإ مث ءفذخلا نع ىهن ايب ّيبنلا
 0 بأ كمك آل !!فِذَخَت َتْلَعَجَف ءٍفْذَكلا نَع ىهت كي يبنلا نأ

 . لب تلا َىْهَن فلاح ُهنأل

 َّنأ رمع نبا ثّدح نيح «هئانبأ دحأ يف رمع نب هللادبع لعف امك اذهو

 لالب وهو هئانبأ دحأ لاقف . «هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» : لاق ب ىبنلا

 ٌيبنلا دهع دعب ثريغت ءاسنلا َّنأل ؛«نُهْعَتْمَتل هللاو» : رمع نب هللادبع نبا

 هللادبع هوبأ هيلع َلِبقأف . «َنُهَعَتْمْنَل هللاو» : لالب لاقف ءاوريغت ئسانلاو لل

 نع كثدحأ :لاقو « طق هلثم هّبس ام ءاميظع اس هسي لعجو «رمع نبأ
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 . ''"نهعنمنل هللاو : لوقتو ا هللا لوسر

 فلسلا ميظعت مظع ىلع اذه ّلدف فْمَلكي مل «تام ىّبح ُهَرَجَه مث

 . ةنسلا عابتال حلاصلا

EAرمد تدعم ل  

 :مالسلاو ةالصل

 ىبنلا ىهن دقو رجلا ُبجوي رمألا اذه لثم له :ٌلئاق لاق اذإ نكلو

 . ؟ثالث قوف نمؤملا رجه نع ةي
 لثم لعف نمم امهلاثمأو  نييباحصلا نيذه نأ :اذه نع باوجلاف

 «نيلجرلا نيذهل اًريزعت اذه يف اًيأرو «ريزعتلا باب نم كلذ الَعف  امهلعف

 ىتح «َفلس ام هل ُرْفُْي هنإف «هنم باتو اًبنذ لعف اذإ ّنمؤملا َّنأ ّلصألافالإو

 . قبس ام مهل هللا رفغ اوبات اذإٌرافكلا

 دم ام مهل رم وهني نإ اورفك نِي لق » :ىلاعت هللا لاق

 at e n لس

 نع ولو «هلعفب امإو هلوقب امإ «مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا 7 فلاخ

 ل «داهتجا نع كلذ لاق امّا ءَرمع نب هللادبع نب لالب نال «داهتجا

 .(557)مقر غي حاملا لإ ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك ملثم هجرخأ )۱(

 باتك «ملسمو C( VV «٦۰۷٦)مقر «ةرجهلا باب «سدألا تاثك ‹«يراخبلا هجرخأ )0

 ظ .(5009)مقر «ربادتلاو دساحتلاو ضغابتلا نع ىهنلا باب «ةلصلاو ربلا
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 تح (© )ر ت7 _ي7جحتتت

 هنأ ولو «ةرهاظلا ةضراعملا هذه لوسرلا لوق ضراعُي نأ ناسنإلل يغبني

 «ةميلس هيف ثاينلا تناك نمز يف هل نذأ ةي يبنلا لعل :ًالثم لاق

 اذه ىلع کا لاو كلذ. دمت ارح اا ترو م نانعألاو

 . نوهأ ناكل ءهجولا

 ام كي ٌيبنلا ىأر ول : - ٌةهيقف يهو  اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق اذهلو

 ليئارسإ ونب تعلم امك  دجاسملا نم ينعي  ٌنهعنمل هدعب نم ءاسنلا عنص
 رمع نب هللادبعو «ٍلّقغملا نب هللادبع هلعف ام لاح لك ىلع نكلو .اهءاسن

 يف لوقي نأ بجي ناسنإلا نو E ىلعرداب ءامهنع هللا يضر

 قف وهلا هللا و انْمْطَأَو انعم : هلوسرو هللا مكح

 ُهْنَع هللا يِضَر ٍباَّطَخلا نب َرَمُك ُتْئَأَر» لاق ةيبر نب سباع ْنَعَو ۷

 رض لَو ٌعقْنَت اَم رجح كنا ملغ يئ :ٌلوُقَيَو - دّوْسألا يِنْعَي - َرَجَحْلا لبق
 a اج ةلتقن هلك فلا لن كبار اوتو

 حرشلا
 تالا نب ع نه قا همحر د برملا نفذ ىلا فيدحلا اذه

 - هنع هللا يضر ناك دقف ءاهبادآو ةنسلا عابتاب رمألا باب يف هنع هللا يضر

 ANS دونا: دل راقت نعل نظري

 باتك ءملسمو «(١١51١)مقر ءرجحلا ليبقت باب «جحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١۷١٠)مقر «فاوطلا يف دوسألا رجحلا ليبقت بابحتسا باب «جحلا



 o نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 . ' ”نكرلا اذه يف لعج 4 : (۱)

 ذلا لامكل ؛هولّتقُي نأ هدابعل  ىلاعتو هناحبس - هللا عرشو

 كنأ ملعأل ينإ» : هلّبق نيح  هنع هللا يضر  رمع لاق اذهلو «ةيدوبعلاو
 ےس ری

Cx 

eالو ُهضت ال راجحألا َّنإف .هنع هللا يضر قدصو .  

 سا ماع ےک

 ويب نم لق 9 : ىلاعت لاق امك لجو رع هللا ديب عفنلاو ررضلا . عفنت
 Oe تك بر هنت E E رو وك لف 3

 4 د رر
 ۸٩[. 284 :نونمؤملا] € هل ترولوقيس

 : لاقف لكي ّيبنلا عابتا يحب هللا يضر نيب نْكلَو

 اعابتا كلبقأ انأف ينعي مم اَم كلي 6 هللا لوُسسَر ْتْنَأَر يأ الؤلَو»

 O لا فوخ وأ ‹عفنلل ءاجر ال «ةنسلل

 ‹طقف دوسألا ٌرجحلا الإ ةفّرشملا ةبعكلا نم ٌءيش َلَّبقي نأ ٌعرْشُي ال اذهلو

 لضفأ دوسألا رجحلاو .لّجَقُي الو حسمُي ينعي - ٌمَلَبِسُيف ٌيناميلا نكُولا امأ

 نإف هدي لّبقو ُهّملتسا نكُمَي مل نإف «هلبقيو ىنمُيلا هديب ةحسمَي نأ ءيش

 نع ركذيو :- ىلاعت هللا همحر - خيشلا ةليضف لاق (۲۹۸/۷) تملا حرشلا يفو )١(

 «مدآ ينب اياطخ هتدّوس نكلو «نبللا نم اًضايب دشأ ةنجلا نم لزن هنأ» :ِهن ىلا

 لضف يف ءاج ام باب < ‹جحلا باتك «يذمرتلاو ۲۲۳/٥ «دمحأ مامإلا هجرخأ

 باب «جحلا كسانم باتك «يئاسنلاو «حيحص نسح :لاقو (۸۷۷) ءدوسألا رجحلا

 .(۲۹۳۰) دوسألا رجحلا ركذ

 اًحيحص ثيدحلا نكي مل نإو «ةنجلا نم ًالزان نوكي نأ ةبارغ الف اًحيحص ناك نإف

 .ها .هيف لاكشإ الف



 CD اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 اذه نأل «هب راشأ ام لبي ال نكلو «هديب وأ هعم ٍءيشب هيلإ راشأ نكمي مل

 و ا دهب ب مل هب راشأ يذلا

 ديلاب مالتسالا نوكيو «طقف ٌمالتسا الإ هيف سيلف يناميلا نكرلا امأ

 رجحلا اذه اوملتسا اذامل نوردي ال نيذلا لاّيجلا ضعب ىرنو .ىنميلا

 يف الإ لمحت ال :ىلعلا لهأ لاق امك ىرسبلا ديلاو»«قرمسلا دلا هلع

 . الف هللا ٌرئاعش اهب َمّظعَت نأ امأ ءاهّهبشأ امو تاساجنلاو رَّدقلا يف «ىذألا

 يلامشلا ينعي «يقارعلاو «يماشلا نكرلا :ناكرألا ةيقب نإ مث

 كلذو «ناحسمُي الو ٍنالبقي ال نانُكُرلا ناذه «يبرغلا يلامشلاو يقرشلا
 امل اشيرق نأ كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ دعاوق ىلع اسيل امُهنأل

 ءاَيرلا لاومأب اهينبن ال «بيط لامب الإ اهينبن نل :اولاق «ةبعكلا ءانب اودارأ

 ا لاجلا [ خن ءرافكلا يديأ ىلع ىتح هتيب هللا مظع فيك رظناو

 . اهنوصقنُي بناج ّيأ نم اورّكف مث «ميهاربإ دعاوق ىلع اهئانبل بنكي ملف
 رجحلا هيف يبونجلا يناميلا بناجلا نأل ؛لامشلا نم اهصقنن :اولاق

 نم اهوصقنف «دوسألا رجحلا بناج نم اهصقنن نأ نكمي الو ءدوسألا

 لّبقي مل كلذلو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ دعاوق ىلع نكت ملف «كانه

 اولا سام مالسلاو ةالصلا هيلع  ٌنيبنلا

 . يبرغلا يلامشلا
 نب هللادبع هعم ناكو ءةنَس تاذ  هنع هللا يضر  ةيواعم ٌفاط اًملو

 رجحلا ؛ةعبرألا ناكرألا سمي ةيواعم لعج ءامهنع هللا يضر سابع

 فيك : سابع نبا هل لاقف . يبرغلاو «يلامشلاو «يناميلا نكرلاو ءدوسألا
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 الإ حسمي مل  مالسلاو ةالصلا هيلع - ٌئبنلاو «نيّيلامشلا نينكرلا حسمت

 تيبلا نم ٌءيش سيل ُهنإ :ةيواعم لاقف ؟دوسألا رجحلاو َيناميلا َنكرلا

 يضر - سابع نبا لاقف «مظعيو مرتحُي هلك ُرجهُي ال تيبلا ينعي . اروجهم

 ةوسأ ولأ لور يف کل ناک دل # :لاق ةيواعم نم ُهقفأ وهو  امهنع هللا
 :No gaa تاحال 4 هيَ

 ىلإ عجرو تقدص لا .ّيناميلا نكرلاو رجحلا نكر ينعي

 - ةمّظَعلاو ةهَبألا يف كولملاك اوناك نإو - قبس اميف ءافلخلا نأل . 20

 ىلإ - هنع هللا يضر  ةيواعم عجر اذهلو «قحلا ىلإ نوعجري اوناك مهنكل
 ٌيلامشلاو يقرشلا ٌيلامشلا نيئكُولا حسم كرتو ءتفَدَص :هل لاقو «قحلا

 ظ ا
 ليلد  هنع هللا يضر  ّرمع نع فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه يفو

 لا بيس يي عج

 ُككبتي هديب ّلفطلا م ٌحسميف «هلمح دق لفط هعم نوکیو «هديب هځسمیف

 لفطلا ّحَسَم ءدوسألا رجحلا ىلع حسملا هل رّسيت ول كلذكو «نكُلاب
 ءالؤه نأل ؛رغصألا كرشلا نم عون هنأو «ةعدب هنأ كش ال اذه «ةكربلل

 ءيشل اًببس اًئيش لعجي دحأ لك َّنأ :ٌةدعاقلاو ءاببس اًببس سيل ام اولعج

 اًدحأ ىأر نم ىلع بجي اذهلو ءاًعدتبم ٌنوكي ُهنإف عراشلا نم نذإ نودب

 باتك «يراخبلا يف هلصأو 5(«١/1١2)مقر ءدنسملا يف دمحأ قايسلا اذهب هجرخأ )١(

 .(۱۹۰۸)مقر ‹نييناميلا نينكرلا الإ ملتسي مل نم باب ‹جحلا



 اهباداو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
dD 

 نظي ال ىتح «ةعدب اذه . عورشم ٌريغ اذه» : هل لوقي .هحصني نأ اذه لعفي

 مظعأو َربكأ ءيش يف اهب مهبولق قّلعتت مث ٌرضت وأ عفنت راجحألا نأ سانلا

 . اذه نم

 ا ماب 00 لمع هالا ما © دقو

 ىلع ليلد اذه يفو ءرضي الو عفني ال هنأ ملعي هنإف الإو كَ ىبنلا ةنسل

 ميكس اسوم نو مو يرو
 - انعمس :لوقي نأ ؛لعفا هل ليق اذإ نمؤملا ىلعف . فرعي مل مأ ةيعورشملا

 ُرمأ ةمكحلاف ٌفرعَت مل نإو «رون ىلع رون وهف ةمكحلا تفرع نإ ءانعطأو
 ظ عدل وسوم ىلاعت دلل

 :ةلوسرو هللا ىصق اِ ٍةَمْوُم الو نمم ناک امو # : هباتك يف هللا لاق اذهلو
 هللا يضر  ةشئاع تلئسو .[7 : بازحألا] مرن ةر مش 54 نأ ارم

 ناك :تلاقف «ةالصلا يضقت الو موصلا ضئاحلا يضقت اذامل  اهنع

 هللا يضر اهنأك «ةالصلا ءاضقب رمون الو موصلا ِءاضقب ٌرمؤنف كلذ انّبيصي
 مأ ةمكحلا فرع ٌءاوس «عرشلاب لمعي نأ نمؤملا ةفيظو َّنِإ : لوقت - اهنع
 ۰ .باوصلا وهاذهو ءاهفرعي مل

 نأو ءاهيلع انافوتي نأو كي ّيبنلا ةنس حابتا مكايإو اتق رونا هلا لاس

 . ميرك ٌداوج هنإ «هترمز يف انرشجي

 تح
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 ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوُجو باب -۷
 ركنم نع يهن وأ فورعمب َرمأو كلذ ىلإ يعد نم هلوقي امو

 م ر در 4 7 سار سر هللا تر حا ا ل ره کا ل 5

 دهب رک شام ف کومک حب یح ويصوم ال َكْيَرَوالَف # :ىلاعت هللا لاق
 رس | م ع مے س ل اے س کا ےک 7. يع < تايد
 .[10 :ءاسنلا] امیل اوملس و تیصف امم اجرح هيف قاد عال مث

 هس SS لإ أوعد اذإ َنيِنِمْؤُمْلا لوق ناک اَمَنِإ # :ىلاعت هللا لاقو

 ١١[. :رونلا] 4 نوُحِلْمُمْلا مه كِتلؤأو اتحطأو اع ووش نأ

 َنِم ُهُرْيَغو ُهَلْبق ٍباَبْلا لوا يف ُروُكْدَمْلا َةَرْيَرُه يبأ ٌثيدح ثيداحألا نم هيفو

 .هيف ثيداحألا

 :ِهَِي ثا لوسر ىلع ْتلَزَن امل :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبا نع -ح 8

 هوهحت وأ مكح رشنأ ه4 ام أوُدْبُت نو ضر ىف امو ٍِتوْمَسلَأ ىف ام ب #

 اْوَتَأف اک لا ٍلوُسسَر ٍباَحصَأ ىلع كلذ َّدَتْشا 01785 :ةرقبلا] هدب کا

 اَم ِلاَمْغألا َنِم اَنّْلُك ءهللا لوسر يأ :اوُناَقَف ٍبَكْولا ىَلَع اوُكَرَب ّمُث يک هللا لوسر
 الو هَيآلا ِهِذَه َكِْيَلَع ثلزنأ دقو ,ةَقَدَّصلاو َماَيَّصلاو َداَّهجلاو َةالّصلا :ٌقيِطَن

 :ْمُكِلْبَق ْنِم ِنْيَباَتِكلا ُلُهَآ َلاَق اَمَك اوُنوُقَت ّْنأ َنوُدْيِرتأ» :ِلَي هللا لوسر لاق .اًهُيِطُت

 .اولاق «نيصقلا كيلو ان َكناَرُْع اًنْعطاو انعم :اوُلوُ لب ؟نْيَصَعو نعم
 اهب ْتَلَذو ,ُمْوَقْلا اَهأَرَتْقا اَّمَلف .ريصَملا َكيلإو اَنّبَر َكَئاَرْفُع اَنْعَطَأَو اًنْغمس

 دير نِم هَل هسا ا :اَمِرْنِإ يف ىلاَعت تلا َلَّرْنأ ؛مُهُتَنِسْلا -.

SS١  

 [ 1رص 2

 املف ۲۸١[« :ةرقبلا] چ راما ١) ا در تلئارفع اتعطأو انهي اولو 21 ب وس ل نع ردو طر ع سن سے ےس ها سس م
n5 



 ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب
 AD 77777اااججمل

FE E 27 ع ص ر ر 0 م ا ا نك ع  

 الإ اًسفن هللا فلكي ال # :َلَجَو رع هللا لزنأف ؛ىلاَعَت هللا اًهَخَّسْن َكلَّذ اوُلَعف
a 

 2 چ هيا مس هه سرس ج ص ےہ سرس ے اٹ ج ےس ےس ہک م ےس و 3 رس و

 | ' ااا ذأ اناا ا الار تکا ماعد دک ماهل سو
 ب 7 77 رس رص م ےک م ڪو مسار صر چو ور ر ےس ر 8 7

 انلبق نم يذلا ىلع ْمَمْلَمَح امك اًرصإ الع لمح الو امير # ْمَعَن :لاق
 ان رفا اتع فعأو # ْمَعَن :َلاَق رب انآ َةَفاط ال ام اتت اکو ار معَ :َلاَق ہک س ہی

 :َلاَق ۲۸ :ةرقبلا] € رفا مولا لَ ارضنا اسوم تنأ اتیا

 .'' ملسم هاور «ُمَعَن

 حرشلا
 مث «...ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب» :- هللا همحر  فلؤملا لاق

 وح تونم ال َكْيَرَو الق # :ىلاعت هلوق امهنم ءامهيلع مالكلا قبس نیتیآ ركذ

 .[14 :ءاسنلا] € مهذب رجس امف كومكحي

 هللا يضر  ةباحصلا نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح ركذ مث

 وأ مُكِشنَأ هي ام أود نو # ةيآلا هذه هيبن ىلع هللا لزنأ امل  مهنع
 مهيلع ٌّقشو مهيلع كلذ َرْبَك ء[٤۲۸ :ةرقبلا] € هلأ دب کسا ُهوُفْحُم
 يتأي ناطيشلاف «هل لحاس ال رمأ ثيدحلا نم سفنلا يف ام نأل ؛كلذ

 «سفنلاب قلعتي ام اهنم «ةميظع ةركنم ءايشأب هسفن يف هثدحيو ناسنإلا
 . هللاو .ناسنإلا بلق يف ناطيشلا اهيقلي ةريثك ءايشأ .لاملاب قلعتي ام اهنمو

 ا دي مک یا هوُمْحُح وأ كح رش + امد نو » : لوقي لجو رع

9 

 أ ْمُكِيِشَنأ ف اَمْاوُدْبُت نِإَو  :ىلاعت هلوق نایب باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
ek,.(٥۱۲)مقر  



 ھے نيحلاصلا ضاير حرش
 . سانلا كله ؛ كلذك ناك اذإف ۲۸١[ :ةرقبلا]

 دقو «مهبكر ىلع اوثجف يب يبنلا ىلإ مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاجف
 فكر ىلع رتسم دک را ا تاسالاف ومالا ةدقوزم كلذلارلعف
 «داهجلاو «ةالصلا ؛قيطن امب انرمأ ىلاعت هللا نإ ؛هللا لوسر اي :اولاقو

 لزنأ هنكل .موصنو «قدصتنو «دهاجنو «يلصنف «ةقدصلاو «مايصلاو

 4 هَ وب مکي ساحي ُهوُفَحُم وا ڪش و ام اودي نو # :ةيآلا هذه

 هب هثدحت امع هسفن عنمي نأ قيطي دحأ ال مهيلع ةديدش هذهو [184 :ةرقبلا]

 . كلهل اهيلع بسوح ول يتلا رومألا نم
 لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف

 . ىراصنلاو دوهيلا مه نيباتكلا لهآ «انيصعو انعمس : مكلبق نم نيباتكلا

 ىراصنلاو .نارقلا دعب ةلزنملا بتكلا فرشأ يهو «ةاروتلا مهباتك دوهيلاف

 مهءايبنأ اوصع ىراصنلاو دوهيلاو .ةاروتلل ممتم وهو ليجنإلا مهباتك

 اولوق نكلو» ؟مهلثم اونوكت نأ نوديرت لهف ءانيصعو انعمس :اولاقو

 اذإ ملسملا ىلع بجي اذكهو .«ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس
 ‹ عيطتسي ام ردقب لثتميو «انعطأو انعمس» : لوقي نأ هلوسرو هللا رمأ عمس

 نإ :لوقي كيلإ يتأي مويلا سانلا نم ريثكو ءاهعسو الإ اًسفن هللا فلكي الو

 كرمأ اذإ هنأ بجاولاو ؟ةنس وأ بجاو وه له ءاذكب رمأ ةي لوسرلا

 س ناك نوا تار تلا تارا دف ااو ناك نإ افا
 فقوتتو !؟بحتسم وأ بجاو وهأ : لوقت نأ امأ .اضيأ اًريخخ تلصح دقف

 ريخلا بحي ال لوسك ناسنإ نم الإ نوكي ال اذهف «فرعت ىتح لمعلا نع



 aD ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب

 رمأ ملع اذإ وهف «ريخلا يف ةدايزلا بحي يذلا ناسنإلا امأ . هيف ةدايزلا الو

 وأ بجاو وهأ لأسي الو «لعف مث انعطأو انعمس :لاق هلوسرو هللا

 رمأ دقو اذك تلعف انأ :لوقيو «لأسي ذئنيحف «فلاخ اذإ الإ «بحتسم

 - ةباحصلا نأ ملعن ملو دهعن مل اذهلو ؟مثإ نم يلع لهف اذكب هيي يبنلا

 ؛ هللا لوسر اي :اولاق رمأب هيب لوسرلا مهرمأ اذإ اوناك  مهنع هللا يضر

 اوناك ءاذهب انعمس ام ؟بابحتسالا ليبس ىلع مأ بوجولا ليبس ىلعأ
 ظ . نولثتميو انعطأو انعمس :نولوقي

 عيطتسي الو ءاّبجاو وأ اًبحتسم هنوك نم كيلع سيلو لعفا تنأف

 نأ ةجحلاو «ليلدب الإ بجاو وأ بحتسم رمألا اذه نإ لوقي نأ ناسنإلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رمأ اذكه : يتفملا كل لوقي

 نإ :لاق الالب هنبا ثّدح امل  امهنع هللا يضر  رمع نبا دجن نحنو

 ةافو دعب لاحلا تريغت دقو «دجاسملا مكءاسن اوعنمت ال» : لاق ةَ لوسرلا

 نب هللا دبع هّبسف «نهعنمنل هللاو» :لالب لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 ل لوقن, لوسا ا و : لوقي ا و دا مع

 . تام ىتح هرجه هنإ مث نهنوعنمت
 ىلاعت هللا رمأل  مهنع هللا يضر - ةباحصلا ميظعت ةدش ىلع لدي اذهو

 اذه «بحتسم مأ بجاو رمألا اذه له :لوقنف نحن امأ هِي هلوسرو

 له ذئنيح لأست نأ كلف رمألا عقو اذإ نكل «ةهاركلل مأ ميرحتلل يهنلا

 )1١( ص هجنيرخت مدقت )۳۱۳-۳۱٤(.



 نيحلاصلا ضاير حرش

 ڪڪ 0 —

 ليق اذإو «كتبوت ددجت مثآ كنإ : كل ليق اذإ هنأ لجأل ؟ال مأ كلذب تمئأ

 بابحتسالا نع لأست الف رمألا هجوي نيح امأ «كبلق حيرتسي مثآ ريغ كنإ

 «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم ةباحصلا بدأ ناك امك «بوجولا وأ

 . رجزو ىهن هنع ام نوكرتيو ءرمأ ام نولعفي
 ةالصلا هيلع يبنلا هيف لاق ثيدحب مكرشبن نحن كلذ عم نكل

 وأ لمعت مل ام اهسفنأ هب تثّدح ام يتمأ نع زواجت هللا نإ) :مالسلاو

 ام كنكلو «كسفن هب تثدح ام لك «جرحلا عفر «هلل دمحلا . '«ملكتت

 ربكأ ناك ولو ىتح «هنعٌررفعم وهف «تملكت الو «تلمع الو «هيلإ تنكر
 .دمحلا كل مهللاف . لابجلا نم

 يف دج هلا لوسرزاو الا ع ها ترد افلا نإ نج
 : لاق هب ملكتن الو  ةقرتحم ةمحف ينعي  ةَمّمَح نوكن نأ ٌبحن ام انسوفن

 ال ناطيشلا نأل ؛صلاخلا ناميإلا وه كاذ ينعي "”"ناميإلا حيرص كاذ»

 طلستي امنإ «كش هيف بلق يف «برخ بلق يف سواسولا هذه لثم يقلي
 ظ هللا ملا يل اطل

 امو :لاق e دايما ىتاورسما يلا نإ لكاجو

 ءناميألا يف اًيسان ثنح اذإ باب «روذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ....سفنلا ثيدح نع هللا زواجت باب «ناميإلا باتك ءملسمو 53574((2)مقر

 .(۱۲۷)مقر

 ءاهدجو نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
 .(۱۳۲)مقر



 ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب
DS 

 ال ناطيشلاف «ةبرخ مهبولق .رافك دوهيلاف . بارخ بلقب ناطيشلا عنصي

 ناطيشلا امنإ ءاهساسأ نم ةلطاب ۽ اهنا e دنع مهل سوسوي

 اًبط اذهل انل فصو لَ دمحم «نادبألاو بولقلا بط ىلاعت هللا هاطعأ

 ءىشب ناسنإلا ّنسحأ اذإف «"'”ءاهتنالاو هللاب ةذاعتسالا ىلإ دشرأف «ًءاودو

 «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوقي هنإف «ةيناطيشلا سواسولا هذه نم

 ىأر اذإف «هيلع وه اميف يضميو ءاهيلإ تفتلي الو اهنع ضرعيو هتنيلو

 ىلع صكن «صلاخلا نمؤملا بلقلا اذه داسفإ ىلإ ليبس ال هنأ ناطيشلا

 . عجرو هيبقع

 ا «ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس :اولاق امل مهنإ مث

 زن آمي لوسرلا ما #8 : اهدعب هللا لزنأ مهتنسلأ اهل تلذو «مهس وفن اهل
 للاي نم 8 ر اونا نومؤملاو نا“ وقبل" دلاور نعول

eج ھر س رم و ص  E0107  

 انعطأو ا ار یخ قو هنو هولك مو

 لآ

 ةيآلا هذه يف لجو رع هللا نيف | : ةرقبلا] یا ر كن

 اولاق مهنأل ؛ني و يو ا NO عل

 ,(57؟15)مقر «هدونجو سيلبإ ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ءاهدجو نم هلوقي امو ناميإلا ىف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا تاک ءملسمو

 .(۱۳۲)مقر
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 س 9

 م اَِلَعَو تس ام اہک اھَعْسو ال سفن یا تلك اک ٭ هللا لزنأ مث

 الو ءهب هللا هفلكي ال ناسنإلا عسو يف سيل يذلاف «[787 :ةرقبلا] # ٌتَيسنْكَأ

 اذإ ناسنإلا نكلو «بلقلا ىلع مجهت يتلا سواسولا لثم «هيف هيلع جرح

 هذه نأل ؛هرضت ال اهنإف اًسأر اهب عفري ملو ءاهب قدصي ملو ءاهيلإ نكري مل
 لإ است هللا فلک ال » : لوقي لجو رع هللاو «هعسو يف ةلخاد تسيل

 .[187 :ةرقبلا] © اهَعَسُو

 نكلو «ةميظع ةعيظف رومأ نع هسفن يف ناسنإلا ناطيشلا ثدحي دقف
 ابر هنع تلاز ءاهنمو ناطيشلا نم هللاب ذاعتساو اهنع ضرعأ اذإ ناسنإلا
 هل معن هللا لاق : ينعي .معن : لاق 4 انا وأ ايس نإ اوال

 لع ملم امك ارض اتع لمحت الو ابر # متأطخأ وأ متيسن نإ مكذخاؤأ
 مهل مرتو ىف لات هللا لاق ااو بت لاق د ني کر آ

 ء۷١١٠ :فارعألا] 4 ّرِوَيَع تناك ىتَلَأ لكعالاو ْمُهَرْصِإ ْمُهْنَع عَصيو ةي
 ےک ےس ےک 9 ںی

 . معن : هللا لاق وب اتل قاط ال ام اتل الو ابر 3

 رجع اذإ لب «ناسنإلا هقيطي ال ام هعرش ىف ىلاعت هللا فلكي ال اذهلو

 «لدب هل نكي مل نإ هنع طقس وأ «لدب هل ناك اذإ هلدب ىلإ لقتنا ءيشلا نع

 مكلمحأ ال ينعي «معن : انه لاق ىلاعت هللا نإف هب هل ةقاط ال ام فلكي نأ امأ

 لع نا الوم تن ارو ال رفع َنَع ُتْعَأَو » هب مكل ةقاط ال ام
 . معن : هللا لاق .[185 :ةرقبلا] ٭ ترفككلا مولا

2 

 «ىنعم اهل ةملك لك «تاملك ثالث هذه # انل رفغأو اًنع فعاو #

 انكاهتنا ينعي € اتل رفَعأو # بجاولا يف انريصقت ينعي 4 اَنَع ٌفْعاَو »
 ب



 كرتي نأ امإ ناسنإلاف . حلاصلا لمعلل انقفو ينعي 4 ًانْمحْيأَو » مرحملل

 كلما نأ مانع فا لري هنزن يحاول كرت نإنا « امركم هكر نأ اًنجاو
 ءانل رفغا :لوقي هنإف «مرحملا لعف نإو «بجاولا نم هيف انرصق ام انع

 يف ريخلا ىلع اطيشنتو اًدييأتو اتيبثت بلطي وأ «بونذلا نم انفرتقا ام ينعي

 . ؟اًنْمَحْراَول هلوق
 ايندلا يف انلوتف «ةرخآلاو ايندلا يف انرومأ يلوتم يأ اتالم َتْنأ»

 ردابتي دق #تيرفدكلا مولا ىلع اَبَرصنَأَف #9 نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو

 راصتنالا لوانتي هنإ ىتح معأ هنكلو «رافكلا نم انؤادعأ دارملا نأ ناسنإلل

 . نيرفاكلا سأر ناطيشلا نأل ؛ ناطيشلا ىلع

 - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ ةريخألا ةميركلا تايآلا هذه نم ديفتسن اّذِإ

 يتلا سواسولا نأو ءانعسو الإ انفلكي الو «هب انل ةقاط ال ام انلمحي ال

 ءاهب ذخأن ملو ءاهيلإ نئمطن ملو ءاهيلإ نكرن مل اذإ انرودص يف لوجت

  .قفوملا هللاو ءرضت ال اهنإف
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 رومألا تاثدحُمو عدبلا نع يهنلا باب -۸

 تناثالعيشو عدبلا نع يهنلا بابا :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ةغللا يف اهانعم وه اذه «ناسنإلا اهعدتبي يتلا ءايشألا يه عدبلاو «رومألا

 لومي امّنِإَف اأ صف اَذِإَو ٍضَرأْلاَو تومسلا ٌميِدَب » : ىلاعت هلوق هنمو «ةيبرعلا

 مل ينعي «قبس لاثم ريغ ىلع امهقلاخ يأ ١١١[« :ةرقبلا] 4 نوم نك م

 . ًالوأ امهأشنأو امهعدتبا لب «ريظن امهل قبسي

 ةديقع عرش ام ريغب ىلاعتو هناحبس هلل دبعت نم لك عرشلا يف ةعدبلاو

 وهف لعف وأ لوق وأ ةديقع نم هللا هعرش ام ريغب هلل دبعت نمف «ًالعف وأ ًالوق وأ

 ظ . عدتبم
 وأ «عدتبم وهف ًالثم هتافصو هللا ءامسأ يف ةديقع ناسنإلا ثدحأ اذإف

 هللا هعرشي مل ًالعف لعف وأ «عدتبم وهف هلوسرو هللا هعرشي مل ًالوق لاق
 . عدتبم وهف هلوسرو

 A تا و ا

 هب ءاج ام نأ كلذو «ةنسلاو نآرقلا صنب لالض وهف هعدتبا ام نأ :ًال وأ

 4 اَلا ل الإ يحل َدَعَب اًداَمْف# : ىلاعت هللا لاق دقو .قحلا وهف ةي يبنلا

 ,(7'2ةلالض ةعدب ّلك» : ةي هلوق ةنسلا ليلدو . نآرقلا ليلد اذه «[7 : سنوي]

 مهتم ارمي. نيالا نالا يرطب ةا راي ال نمؤملا نأ ولر
 تمَصنَأ تلا طرص © َمِيِقَتَمْلا رضا ايها » ةالص لك يف يلصملا

 )١( مقر «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ 2.6851



 رومألا تاثدحمو عدبلا نع يهنلا باب
 س ری 5 تت ككل

 لول حاس اص چرس و رک

 .[۷ 5 : ةحتافلا] نل اصل أ الو مولع ب وُصَحَمْلا ريع مهي

 : ىلاعت هللا لاق دقو كَ يبنلا عابتا نع اًجورخ ةعدبلا يف نأ : انا

 :n نارمع لآ] کبود کک رتی هلآ کی بخ نوصي هلأ دوت رنک نإ لق *

 مل كك يبنلا نأل ؛ ةئ يبنلا عابتا نع جرخ دقف اهب هلل دبعتي ةعدب عدتبا نمف
 . هعدتبا اميف هللا ةعرش نع اًجراخ نوكيف ءاهعرشي

 ادمحم نأ ةدايش نح قيقحت يفانت اهعدتبا يتلا ةعدبلا هذه نأ : علا

 نع جرخي ال هنإف هللا ا اًدمحم نأ ةداهش ققح نم نأل ؛هللا لوسر

 نمف «اهنع رصقي الو اهزواجتي الو هتعيرش مزتلي لب «هب ءاج امب دبعتلا

 «ةدايزب وأ صقنب امإ «هعابتا يف رصق دقف اهيف داز وأ ةعيرشلا يف رصق

 . هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ققحي ال ذئنيحو

 نمضتت عدتبي يذلا نإف «مالسإلا يف نعطلا ةعدبلا نومضم نأ :اًعبار

 هللا لاق دقو «ةعدبلا هذهب مالسإلا لمك هنأو «لمكي مل مالسإلا نأ هتعدب

 مكسولا مكَل ٌتِيِضَرَو تمعن كَيلَع ُتْمَمَأَو کیو کک تلم ا موال : ىلاعت

 يتلا ريغ ةعيرشب تيتأ نآلا تنأ : عدتبملا اذهل لاقيف ء[۳ :ةدئاملا] € ايد

 نعطلا نكي مل نإو مالسإلا يف نعطلا نمضتي اذهو «مالسإلا اهيلع لمك

 نيأ مث كي هللا لوسر نيأ «لعفلاب انه هيف نعطلا نكل «ناسللاب هيف
 ريصقت يف مأ ؟اهنم لهج يف مهأ ؟اهعدتبا يتلا ةدابعلا هذه نع ةباحصلا
 ظ . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف اًئعط نوكي اذهف اذإ ؟اهنع

 ةعدبلا هذه نأل كلذو لكي هللا لوسر يف نعطلا نمضتي هنأ :اًسماخ

 نوكي ذئنيحو ءاهب ملعي مل ةئ لوسرلا نوكي نأ امإ ةدابع اهنأ تمعز يتلا



 تي مح نيحلاصلا ضاير حرش
 اًمتاك نوكي ذئنيحو ءاهمتك هنكلو اهب ملع دق نوكي نأ امإو .ًالهاج
 ا سيرا حر اهيقسمل دا كايرو

 ةمألا نأل ؛ةيمالسإلا ةمألا قيرفت نمضتت ةعدبلا نأ :اًسداس

 عدتبي اذهو ءاّئيش عدتبي اذه راص عدبلا يف اهل بابلا حتف اذإ ةيمالسإلا
 لك ةيمالسإلا ةمألا نوكتف «نآلا عقاولا وه امك ءاًئيش عدتبي اذهو ءائيش

 4 وحرم ميد اَمي يبي لک » : ىلاعت لاق امك حرف هيدل امب اهنم بزح
 هللا لاق دقو .رخآلا عم لالضلاو «يعم قحلا لوقي بزح لك ء[۳۲ :مورلا

 لإ مها اإ ءى يف مهم تس ايش أوُاكَو مهيد أور بِلا نإ #9 : هيبنل ىلاعت

 زكا ع م للا ع مف ٍةََسَلأب هاج نم ۵ نوعي أوناك ای مهين م هس

 .[ ١5١6 ماعنألا] #َنوملظي وملظب ال مهو اهلْعِم ال إ هكر ال

 یس قلا دا لك راو ءاوقرفت نوعدتبي سانلا راص اذإف

 . كلذ هبشأ امو دصقلا ءوسو ناتهبلاو بذكلاب هيمريو ءرصقم لاض نالفو

 هيلع لوسرلا داليم ديع اوعدتبا نيذلا كئلوأب ًالثم اذهل برضنو
 هيف دلو يذلا مويلا هنأ نوعدي امب نولفتحي اوراصو «مالسلاو ةالصلا

 ال نمل نولوقي اذام نوردتأ «لوألا عيبر رهش نم رشع يناثلا مويلا وهو

 مل اذهلو «هنوهركيو لوسرلا نوضغبي ءالؤه نولوقي ؟ةعدبلا هذه لعفي

 نومري مهدجتف «كلذ هبشأ امو «ًالافتحا هل اوميقي ملو «هدلومب اوحرفي

 . مهنم هب قحأ مه امب قحلا لهأ
 ناك نإو هيب لوسرلا ضغبي هنأ نمضتت هتعدب عدتبملا نأ ةقيقحلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو ةعدبلا هذه عدتبا اذإ هنأل ؛هبحي هنأ يعدي



 ه2 رومألا تاثدحمو عدبلا نع ىهنلا باب

 . متاك امإو لهاج امإ اًقباس تلق امك وهف «ةمألل اهعرشي مل

 سانلا نأل «ةنسلا تلحمضا ةمألا يف ترشتنا اذإ ةعدبلا نأ : اًعباس

 ةعدب موق عدتبا ام :فلسلا ضعب لاق اذهلو «رشب امإو ريخب امإف ؛نولمعي

 ننسلا نايسن ىلإ يدؤت عدبلاف .دشأ وأ ينعي ءاهلثم ةنسلا نم اوعاضأ الإ

 . ةيمالسإلا ةمألا نيب اهلالحمضاو

 هدصق يف نسحأ نوكي نكل «ةنسح ةينب ةعدب سانلا ضعب عدتبي دقو

 بجي نكلو «اًئيس لعفلاو اًنسح دصقلا نوكي نأ عنام الو «هلعف يف ءاسأو

 اهب ءاج يتلا ةنسلا عبتي نأو «هلعف نع عجري نأ ٌىيس هلعف نأ ملع نم ىلع

 . هلك هللا لوسر

 هنأل ؛ةنسلاو باتكلا مكحي ال عدتبملا نأ :اضيأ دسافملا نم : اتماث

 ودرء يف مَعَ نقل : ىلاعت هللا لاق دقو «هاوه مكَحُي «هاوه ىلإ عجري
 يآ دشا ىَلإط «[د :ءاسنلا] 4 یا مریلا ومو مك ني لوسا هلأ کا
 هتافو دعب هتنس ىلإو هتايح يف هيلإ يأ #ٍلوُسَدلاَو# « لجو َّزع هباتك
 220 .قفوملا هللاو «هيلع همالسو هللا تاولص

 يف ٌتَدْحَأ ْنَم» :ِِكَك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ۹ م

 ( هيلع قفتم ُدَرَوُهَف هلم َسْيَلاَم اذه اًنِرْم

 تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك ءملسمو «(5791)مهقر

 .(19118)مقر ءرومألا
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 حرشلا

 امإو ةرهاظ امإ لامعألا نأل ؛ملعلا فصن وهف اذه ةشئاع ثيدح امأ )
 امهنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ثيدح اهنازيم ةنطابلا لامبعألاف «ةنطاب

 .''”(ىون ام ىرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :لاق كي يبنلا نأ

 ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» : اذه ةشئاع ثيدح ةرهاظلا لامعألا نازيمو

 ( .هنم لوبقم ريغ هبحاص ىلع دودرم يأ (در وهف هنم سيل

 آو َكَِدَكَو # : ىلاعت هللا لاق ءانعرشو اننيد هب دارملا «انرمأ7 : لوقو

 عرش ثيدحلا اذه يف هب دارملا هللا رمأف ء[١٠ : ىروشلا] ( يَ نم اعز ك

 نأ ىلع حضاو ليلد اذه يفو «در وهف هنم سيل ام هيف ثدحأ نم «هللا

 دبال هنأ اذه نم دافتسُيو «ةدودرم يهف هللا نيد نم اهنأ ملعن مل اذإ ةدابعلا

 اذإ نظلا ةبلغ وأ «ناكرألاو طورشلا ىلع ةلمتشم ةدابعلا نأل ؛ملعلا نم

 يف تككش اذإ ةالصلا ًالثم «ءايشألا ضعب يف امك «ملعلا نع يفكي ناك

 فاوطلا «كنظ ىلع بلغ ام ىلع نْباف ددع كنظ ىلع بلغو اهددع

 ىلع بلغ ام ىلع نباف ددع كنظ ىلع بلغ اذإو ءطاوشأ ةعبس تيبلاب
 . ىفك ءوضولا تغبسأ كنأ كنظ ىلع بلغ اذإ ةراهطلا كلذك « كنظ

 الإو هتيافك ىلع صوصنلا تلد اذإ نظلا وأ ملعلا نم دب ال هنأ مهملاف

 نأ ناسنإلا ىلع مرحي هنإف ةدودرم ةدابعلا تناك اذإو .ةدودرم ةدابعلاف

 )١( ص هجيرخت مدقت )۲۳۸(.



 O عمم رومألا تاثدحمو عدبلا نع ىهنلا باب
 راص هدابعل اهعرشي ملو اهاضري ال ةدابعب هلل دبعت اذإ هنأل ؛اهب هللا دبعتي

 ظ . لاب ذايعلاو هللاب ىزهتسملاك

 جرخ اًدمعتم اًثدحم ىلص اذإ ناسنإلا نإ : لاق ءاملعلا ضعب نإ ىتح

 ` او هيلع مثإ ال هنإف يسانلا فالخب يدع نال مالسإلا نم

 وهو ''"(در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : يناثلا ظفللا يفو

 نأ دبال ينعي «انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :هلوق نأل ؛لوألا نم دشأ

 لمشي وهو «دودرم وهف االإو هلوسرو هللا رمأ هيلع هانلمع لمع لك نأب ملعن

 نهر وأ ءاّدساف اًعيب ناسنإلا عاب ول اذهلو «تالماعملا لمشيو تادابعلا

 هبحاص ىلع دودرمو حيحص ريغ هلكف ءاّدساف اًمقو فقوأ وأ ءاّدساف اًنهر

 ظ . ملعأ هللاو ءذفنيالو

۴ 
 >- 1 ڍڳ ترد

 سس 6

 ْتَوَمْحا َبطخ اإ: هللا لوسر ناك :لاق- هنع هللا يضر رباج نعو-

 ْمَكَحَّبَص» :لوقَي شيجح م هناك ىَّنَح ُةُبضُْع ّنَدَش وق ٌدَّدْشاَو ةَنْؤَص العَو دان

0 

 ٠ ةبابسلا ؛هْيَعُيصَأ ندي نرقَتَو «ِنْيَتاَهَك ةَعاسلاَو انأ ُتْثعُي» :لوقتو «مُكاَسَمو

 ٍدَمَحَم يذه يْدَهْلا َرْيَخَو «هّنلأ ب ںاتک ْثيِدَحْلا َرْيَخ َّنِإف ؛دعب امر :لوَقَتَو ءىطْسْؤلاَو

 نم ٍنِمْوُم لكُب ىلؤأ انا لوقت َّمُث «ةَلالَض ٍةَعْدِب َلُكَو ءاَهُتاَنَدْحُم ٍروُمألا َوُشَو دبع

 . ملسم هاور «ّيَلَعَو يلف اًتاَيّضوَانْيَدَكَرَت ْنَمَو هله كاف آلام َكرَْنَم .هِسفَ

 )١( «ةلطابلا ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك ءملسم هجرخأ رقم)١١١۸(.

 ) )۲.(۸1۷)مقر «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك ءملسم هجرخأ
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 دک رنک

 ىضر- هللا دبع نب رباج نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لقن

 «بطخ اذإ» : هلع ىبنلا ناك : لاق . عدبلا نم ريذحتلا باب ىف  امهنع هللا

 ناک امئإو «هيضغ دتشاو ‹هتوص العو ,هانبع ترمحا» .ةعمجلا موي ينعي

 هذه ىلع نوكي هيي ناكف «عماسلا ىلع ريثأتلا يف ىوقأ هنأل اذه لعفي

 اًقلخ سانلا نسحأ ناك لَك هنأ مولعملا نم هنإف الإو .ةحلصملل لاحلا

 «بولقلا كرحت نأ يغبني ةبطخلاف «لاقم ماقم لكل نكل «ةكيرع مهنيلأو

 . اهئادأ ةيفيك يفو ءاهعوضوم يف كلذو «سوفنلا يف رثؤتو

 ةبابسلا نيب نرعيو «ندتاهك ةعاسلاو انأ تثعب» : لوقي ا ناكو

 .ماهبإلاو ىطسولا نيب يتلا يهو ةبابسلا ؛نيعبصألا نيب ينعي «ىطسولاو

 سيل هنأ تدجوو ‹ نيترواجتم امهتدجو امهنيب تنرق اذإ تنأو «ىطسولاو

 رفظلا رادقم ريسي قرف الإ ةبابسلاو ىطسولا نيب سيل «ريسي قرف الإ امهنيب

 راشأ اًذحأ بيسي نأ دارأ اذإ ناسنإلا نأل ةبابسلا ىمستو ءرفظلا فصن وأ

 ع هللا ميظعت ىلإ ةراشإلا دنع ناسنإلا نأل اضيأ ةحاّبسلا ىمستو ءاهب هيلإ

 هنأو بيرق ايندلا لجأ نأ ىنعملاو «ءامسلا ىلإ اهب ريشيو ءاهعفري لجو

 يقب ام لثم الإ مكايند نم قبي مل هنإ» :لاقف «لخنلا سوؤر ىلع سمشلاو

 . ''”«(مويلا اذه نم



 ظ رومألا تاثدحمو عدبلا نع يهنلا باب

 ملو ةنس ةئامعبرأو فلآ هل تام نآلا يب يبنلاو كلذك رمألا ناك اذإف

 ضعب هردقي ام نكلو «دمألا ةليوط ايندلا نأ ىلع اذه َّلد ةمايقلا مقت

 ال «صرخ اذهف نييالملا نييالمب يضاملا ايندلا رمع نم نييجولويجلا

 نم ملع انيدل سيل هنأل ؛ليئارسإ ينب رابخأك وهف «بذكي الو قدصي
 يف الو ءايندلا نم ىضم ام رادقم يف هيي هلوسر ةنس وأ ىلاعت هللا باتك

 هذه ةو يبنلا برض امك وه امنإو .ديدحتلا هجو ىلع اهنم ىقب ام رادقم

 ام رابخأ نم وهو ةنس الو باتك نم ليلد هيلع سيل يذلا ءيشلاو «لاثمألا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني امنإو «ًالوبقم سيل هنإف «ىضم

 . هب عرشلا ةداهشل لبقُي اذهف ءهقدصب عرشلا دهش ام :لوألا مسقلا

 . هبذكب عرشلا ةداهشل دري اذهف «هبذكب عرشلا دهش ام : يناثلا مسقلا

 نأ امإ ء«هيف فقوتي اذهف ءاذه الو اذه هيف سيل ام :ثلاثلا مسقلا

 أوبن مکقأی ملا ٭ :ىلاعت هلوق اذهل لديو «ًالطاب نوكي نأ امإو ءاّقح نوكي

 هد ا EA را
 فلي ال هنإف هسفن يف ملعلا العو لج هللا رصح اذإف :[9 : ميهاربإ] ل

 ئيش يعدي دحأ يأف هللا الإ مهملعي ال «ٌلجو رع هيحو نم الإ ءالؤه ملع
 ال اننإف اهريغ وأ كالفألا وأ ضرألا ةعيبطب وأ ةيرشبلاب قلعتي امم ىضم اميف

 . ةقباسلا ةثالثلا ماسقألا ىلإ هب ربخأ ام مسقن لب «هبذكن الو هقدصن

 . ٠ حيحص نسح : يذمرتلا لاقو ١9(« /۳)دنسملا يف دمحأو «(۹۱٠۲)مقر «ةمايقلا موي ىلإ 2
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 : نيمسق ىلإ مسقني لبقتسملاف لبقتسملا امأ

 رابخأ لثم «عقي نأ دبال اذهف «هعوقوب عرشلا ربخأ ام :لوألا مسقلا

 ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزنو «لاجدلا رابخأو «جوجأمو جوجأي
 . ةنسلاو باتكلا يف تبث امم «كلذ هابشأو مالسلاو

 نيمختلا نم هيف لوقلا اذهف .ةنس الو باتك هب دري مل ام : يناثلا مسقلا

 «بيغلا ملع نم هنأل ؛لبقتسي اميف هقدصي نأ دحأل زوجي ال لب «نظلاو

 . لجو رع هللا الإ بيغلا ملعي الو

 يده يدهلا ريخو .هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ» :لوقي مث

 ىلع مالكلا قبس دقو ««ةلالض ةعدب لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو «دمحم
 .:لمجلا هذه

 ىلا #9 لجو رع هبر لاق امك «هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ» : لوقي مث

 وهو «كسفن نم كب ىلوأ وهف ء[٦ :بازحألا] 4 سا نم تيمم وأ
 ًالام كرت نم» :لوقي مث «مالسلاو ةالصلا هيلع ميحر فوءر نينمؤملاب

 يف ءاج ام بسح هنوثري ؛هلهألف ًالام تاومألا نم كرت نم ينعي «هلهألف

 اًدالوأ ينعي ؛«اًعايض وأ نيد كرت نمو» . هلع لوسرلا ةنسو هللا باتك

 نْيَّدلاو «مهيلو انأو «يلإ مهرمأف ينعي ««ىلعو ىلإف» نوعيضي اًراغص

 . هيلع هللا حتف نيح هاهي ناك اذكه .هيضقأ انآ يلع

 «؟نيّد هيلع له» : لأسيف هيلع يلصيل لجرلاب ىتؤي ناكف كلذ لبق امأ
 مايألا نم موي يف هيلإ ءيجف «هيلع ةالصلا كرت ءافو هل سيلو معن :اولاق نإ

 معن :اولاق ؟نيد هيلع :لأس مث «هيلع يلصيل مدقتف راصنألا نم لجرب
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 ا »حم روب كسا سلي 2202222 7 2 سس جت

 هوجو يف كلذ فرعف (مكبحاص ىلع اولص» : لاقو رخأتف «ريناند ةثالث

 ّيلعو هللا لوسر اي هيلع ّلص) : لاقو هنع هللا يضر ةداتق وبأ ماق مث . موقلا

 . ''”ىلصف الكب يبنلا مدقتف «هنع هللا يضر ةداتق وبأ امهمزتلاف « هنيد

 الإ نيدتسي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأو ءنْيَّدلا مظع ىلع ٌليلد اذه يفو

 الو «تيب ءانبل الو «جاوزل ال نيدتسي ال ؛كلذ ىلإ ةرورضلا تعد اذإ

 فِفعتسلو # : لجو زعدللا لوقو« هقنلا نياذج لک تيبلا يف تايلامكل

 امف حاكتلا يف اذهو ء[۳۳ : رونلا] يلف نمد منغ یخ احكي َنودحيال دلا

 . ريثكب هنود وهامب كلاب

 وأ ‹«جردلل اشارف ًالثم ىرتشيل نيدتسي لاهجلا نم ريثكو

 هذخأيو ءريقف هنأ عم «كلذ هبشأ ام وأ ءابرهكلاب حتفني اًباب وأ «ةحاسلل

 ءاملعلا دنع نيدلا نأل ؛نْيَد وهف لجؤم نمثب اًئيش ىرتشا نإ وهف نْيَدلا
 مكايإف «كلذ ريغ وأ ةرجأ وأ ضرق وأ عيب نمث نم ةمذلا يف تبث ام لك

 ام نكل ء«رخآ ءيش اذهف اًيرورض اًئيشالإ < مككلهت اهنإف اهورذحا نويدلاو

 . ندتست الف ىنغ يف تمد

 سيل :لاق لجألا ّلح اذإف ءاّفلأ نيعبرأ اثم نيدتسي سانلا نم ديثكو

 ةنسلا نيدتسي مث املأ نيتس هيلع يتلا اًملأ نيعبرألل نيدتسيف «ءيش يدنع

 . قفوملا هللاو «رعشي ال ثيح نم ةريثكلا نويدلا هيلع مكارتت مث «ةيلاتلا

 .(55) ص هجيرخت مدقت (۱)
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 ةئيَس وأ ةنسح ةهنس نس نميف باب 9

 كرب رګ سرکس

 هيف اَدكَمَرْدَو اتجوز نم ان به ابر تولوقی نیزلاو :  ىلاعت هللا لاق

 ٌمُهَتلَمحَو : ىلاعت لاقو ء[٤۷ : ناقرفلا] 4اًمآَمِإ يقم انْلَصَجَو اقا
 .[۷۳ : ءايبنألا] 4ارب كب 2 دع أ

 حرشلا
 ةنسح ةنس نس نميف 'باب» بابلا اذه ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 ناسنإلا هلعف اذإف ءاتباث هلصأ نوكي ام ءايشألا 3 نأ ل اس ةنهن نأ

 موي ىلإ هب لمع نم رجأو هرجأ هل راصو هّنس نمک ناك هلعفي نم لوأ ناكو

 .ةمارقلا

 ىلإ جاتحي ال «لماك دمحلا هللو يمالسإلا نيدلا نأ انل قش كفو

 ُثَسَمأَو کنید کک تلك ا مولا 3 : لاق ىلاعت هللا نأل ؛ عدب ىلإ الو «ليمكت
 0 : ةدئاملا] € اید مسول م ] ترو یمن کک ع

 :ىلاعت هلوق :امهالوأ هللا باتك نم نيتيآب فلؤملا دهشتسا مث

 دل يللا افا راتبا وا قا كرش نر
 «نمحرلا دابع هب وعدي ام ةلمج نم اذه ء[٤۷ :ناقرفلا] # اماَمِإ بقلم

 ترد ِنَمَلأ ُدابِعَو » ناقرفلا ةروس رخآ يف مهفاصوأ هللا ركذ نيذلا

 كيف دا نا E يَ والا لع وشب
 ٠٦۳ -۷٤١[. :ناقرفلا] « قريع هَر هر فاَنِئكَيرْذَو

 د امر ل ل را ينعي (انل به



 | ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نميف باب
 سدس ر

 نعو :ثيداحألا يف دجت اذهلو ءاًجوز ىمسي ركذلا جوزلاو «ىثنألاو

 ءاًجوز ىمست ةأرملا نأ ىحصفلا ةغللا يه هذهو اي يبنلا جوز ةشئاع

 نم «ةجوز ةأرمللو جوز لجرلل اولعج هللا مهمحر  ضئارفلا لهآ نكل
 حلاص جوزلاف ةيبرعلا ةغللا يف امأ «ثيراوملا ةمسق دنع قيرفتلا لجأ

 ظ :. ةالاوركذلل

 وه امك 4 عا ةف انِدكَيِرْذَو اَمجوزَأ نم اتل به ابر # ءاعدلا اذهف

 اأ ءاسنلل حلاص لاجرلل حلاص

 اهنع تبغ اذإو «كترس اهيلإ ترظن اذإ كنأ ةأرملا يف نّيْعأ ةف

 هلل ةتناق اهتدجو اهنع تثحب اذإو «كدلو يفو كلام يف كتظفح

 ,[*؛ :ءاسنلا] © هلا طفح اَمب د بیع تدظفنح تق تدَحِيدَصلاَف #

 .اهجوز رست هذهف

 هنوعيطي «ناسنإلل نيع ةرق ىلاعت هللا مهلعج اذإ ةيرذلا اضيأ كلذكو

 ‹نوحلصيو «ةبسانم لك يف هنورسيو «هنع مهاهن امع نوهتنيو «رمأ اذإ

 . نيقتملل نيعألا ةرق نم اذهف
 اذهل دهاشلا يه 4 اماَمِإ تيقّنُمْلِل تصجأو» :ةريخألا ةلمجلاو

 ءانلاوقأو انلاعفأ يف نوقتملا انب يدتقي «ةمئأ نيقتملل انلعجا ينعي «بابلا

 ؛مهب يدتقي ملعلا لهأ اميس الو نمؤملا نإف «كرتن اميفو لعفن اميف

 نع مهتيهن وأ ءيشب مهترمأ اذإ ةماعلا دجت اذهلو «مهلاعفأو مهلاوقأب

 . مهل اًمامإ هولعج نمم ءاذكو اذك لعفي نالف اذه :اولاق «ءيش

 «ناسنإلاب ةصاخلا ةدابعلا وه يذلا نيدلا يف ةمئألا لمشت ةمئألاو
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 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يفو «ميلعتلا ي ىفو «ةوعدلا يف ةمكألاو ش

 لك يف اًمامإ نيقتملل انلعجا «هعئارشو نيدلا رئاعش نم كلذ ريغو ةنكتملا

 : ءايبنألا]4ايرَمَأِب ب ا يتلو #» : ىلاعت لاقف ةيناثلا ةيآلا امأ

 هللا نيد ىلع مهنولدي يأ «سانلا نودهي ءاملع ةمئأ مهانرّيص : يأ ۳

 هنأ نيب هللا نال ؛ ةيآلا رخآ کد فلؤملا تيل نكلو .ٌلجو رع هللا رمأب

 4 َنوُنِقو هك تود # ببسب ةمئأ مهلعج

 اوربصو « هللا ةيصعم نع اوربصو « هللا ةعاط ىلع اوربص امل «[1؟5 :ةدجسلا]

 هللا ةيصعم نعاوربصو «رمأ ام اولعفف هللا ةعاط ىلع اوربص ؛ هللا رادقأ ىلع

 ىلإ مهتوعد لجأ نم مهيتأت يتلا هللا رادقأ ىلع اوربصو «هنع ىهن ام اوكرتف

 هسفن بصن اذإ ناسنإلا نأل ؛ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو قحلا

 ام ىذألا نم هبيضي نأ دبالف «ركنملا نع اًيهانو فورغملاب اًرمآ قحلل ةيعاذ

 ءربصيلف هل ءادعأ نونوكي فوس قحلا نوهركي نيذلا رثكأ نأل ؛هبيصي

 . اهيلع نوربصي اضيأ اذه نودب يتأت يتلا هللا رادقأ كلذكو

 ءازجلاب نونقويو «هب هللا ربخأ امب نونقوي# َنوُمقون اتتا واڪو »

 هللا ىلإ ةوعدلا يفو «يهاونلا كرتو «رماوألا لعف يف مهل لصحي يذلا

 ءازجلاب نقون نحنو لمعن نأ ءاهل هبتنن نأ انل يغبني ةطقن هذهو «ءازجلاب

 رمأ اذه نأ ىلع ًءانب نوقدصتيو نوموصيو نولصي «نولمعي سانلا نم ريثك
 كبار رمح ناو كردن نا ضي وكل وک ا كمل و باو ا
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 .ةرخآلاب اًنقوم نوكت ىتح «باقعلا فوخو باوثلا ءاجر اذه لعفت امنإ

 0 «ةبيط ةرابع ةيآلا هذه نم هللا همحر  مالسإلا خيش ذخأ دقو

 مل 92: ىلاعت هلوق نم اهذخأ (ةيدلا يف ةمامإلا لانت نيقيلاو ربصلاب)

 ةمامإلا لانت نيقيلاو ربصلابف «[7؟ 5 : ةدجسلا] 4 َنوُنقوب اتي ا

 هللا دابعل ةاده هللا نيد يف ةمئأ مكايإو ينلعجي نأ هللا لأسأ . نيدلا يف

 . ميرك داوج هنإ « نیدتهم

 رْدَّص يف انك :لاق  هنع هللا يضر - هللا دبع نب ريرج ءورمع يبأ نع- ١

 يِدّلَقَتُم ءِءاَبَعْلا وأ ِراَمْنلا يِباَتْحُم ٌةاَرع ٌمْوَق ُهَءاَجف لب هللا لوسر َدّْنِع ٍراَمَّنلا

 و يش لق ىف مو نا ووپ رنا .عرخ غل خف دفا نيب

 ال َّنإ 9 :ةيآلا رخآ ىلإ دوو مَن نم کک ىلا مکر هنأ سائلا ایات ا
 4 أ ابكي ل :رشَحْلا رخآ يف يتلا ىرخألا ةيآلاو ١[« اي

 ْنم َلْحَر ْقَّدَّصَت ۸ E رز تت دنا ار

N O Eقيشب ولو 000  

Re عي ع2 و RF o E E PO OE NECE نس نمو ءءيش مهر وجآ نم صقني نأ ِرذغ نم هِدعب نم اهب لمع نم ٌرِحأَو ءاهزتما 

 نأ ٍرْيْغ ْنِم ِهِدْعَب ْنِم اَهَب لمع ْنَم ُرْروو اَهْرُرو ِهْيَلَع َناك ئيس ةّنّس مالسإلا يف
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 000 هن سا وپ GE 9 ا
 : ملسم هاور «ءيش مهراز وأ نم صقنب

 ٌعُْمَح :ٌراَمْنلاَو ءَةَدَحَوُم ٌءاب فلألا دعبو ميجلاب َوَه «راَمْنلا يباتجم» :ةلؤق
١ 

 دو

 ڏق اهيسبال :يأ اًهيِباَتْجَم» ىَنْعَمَو ءْطْطْخُم ٍفوُص نم ٌءاَسِك :َيِهَو ءٍةَرِمْن
 باج يلا دوو :ىلاعت هلؤق ُهْنِمَو ءغطقلا :«ُبْوَجلاَو» .مهِسوُؤُر يف اَهوُقَرْخ
 نيعلاب وه هَرُكَمَت» ُهَلْوَقَو .«هوُعَطَقَو ُهوُنَحُن :يأ ,[4 :رجفلا] 4 داب ٌرْخّصلأ
 .ِنْيَتَرْيَص يأ ؛اهمضو فاكلا حتفب «نْيَمْوَك ٌتْنَأَر» :ةلؤقو ردت :يأ ء«ةلمهملا

2 

 ُهَلاَق .ةدحوملا ِءابلاو ِءاهلا حتفو «ةمجعملا لاذلاب وه «َةَبَهْذُم ةناك» :هَُلْؤَقَر

 اذ

 ءاهلا مضو ٍةلمهم ٍلاَدِب «ٌةَنُهْدُم» :َلاَقف ْمُهُضْعَب ُهَفَحَصَو .ُهْرْيَغَو ٌضاَيِع يضاَقْل

 ىلع وب كارقلاو لوألا وهلا حيحّصلاَو يما هَطَبَ ادعو .نونلاو
 ظ .ةرانتسالاو ٌءاَفَّصلا :ندهجولا

 حرشلا
 هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم باب يف - هللا همحر  فلؤملا ركذ

 ‹هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح اهب لمع نم رجأو اهرجأ

 هللا تاولص هتمأ ىلع هتقفشو لي يبنلا صرح هنم نيبتي ميظع ثيدح وهو
 موق ءاج ذإ راهنلا لوأ يف ةَ هللا لوسر عم مه امنيبف «هيلع همالسو

 فويسلا يدلقتم «رامنلا يباتجم ءرضم نم مهلك وأ رضم نم مهتماع
 هب رتسي هباتجا دق هبوث الإ هيلع سيل ناسنإلا نأ ينعي «مهنع هللا يضر

 ‹...ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 .(۱۰۱۷)مقر
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 نم هب نورمؤي امل اًدادعتسا فويسلا مهعمو «هتبقر ىلع هطبر دقو «هتروع
 . مهنع هللا يضر داهجلا

 مهو «ةجاحلا نم مهيف ىأر امل نولتو رّيغت ينعي ةي يبنلا هجو رعمتف

 اذه ىلإ ةجاحلا مهب تغلب دقو «برعلا لئابق فارشأ نم ءرضم نم
 «نذأف ًالالب رمأ مث ءجرخ مث «مالسلاو ةالصلا هيلع هتيب لخد مث «لاحلا

 يه امك ئ هللا دمحف ie E «ىلص مث

 دو ںیم ني ٌكَفَلَح ىِرْلأ كير سال هيأت # : ىلاعت هللا لوق أرق مث «هتداع

 هلآ نإ ماسر لاو دي نواس ى 7 ا اک ل او
 011 : ىلاعت هلوقو ١[« :ءاسنلا] © ابر کیل ناک

 .[18 : رشحلا] نوم عام ريخ هلأ نإ هَل أوتو عل تمام سفت ظن ر ب صر
 . همهردب قدصت «هرانيدب لجر قدصت» : لاقف «ةقدصلا ىلع تح مث

 قش ولو ركذ ىتح «هرمت عاصب قدصت «هرب عاصب قدصت «هبوثب قدصت
 ءريخلا ىلع سانلا صرحأ - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ناكو «ةرمت

 اوءاجف مهتويب ىلإ اوجرخف «ةقباسم مهدشأو «هيلإ مهعرسأو

 «اهلمح نع هدي زجعت تداك هدي يف هعم ةرصب لجر ءاج ىتح «تاقدصلاب
 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يدي نيب اهعضو مث ةضف نم تزجع دق لب

 يف عمج دق اهريغو بايثلاو ماعطلا نم نيموك ريرج ىأر مث
 للهتي راص «رعمت نأ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هجو راصف «دجسملا

 امل مالسلاو ةالصلا هيلع هرورسو هناعملو هقيرب ةدش نم ينعي «ةبهذم هنأك

 : ايم لاق مث «ءارقفلا ءالؤه ةجاح دس اهيف يتلا ةقباسملا هذه نم لصح
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 نأ ريغ نم اهب لمع نم رجأو ءاهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم»

 لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نمو «ءيش مهروجأ نم صقني

 . «ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم اهب
 ًادتبا يسن A ىف رس نيا : لَك هلوق يف ةنسلاب دارملاو

 هنم سيل ام مالسإلا يف ثدحأ نم نأل ؛ثدحأ نم سيلو «ةنسب لمعلا

 ؛اهب لمع نم لوأ راص يأ اهّنس نمب دارملا نكل ‹ نسحب سیلو در وهف

ys 

 تتيمأ نأ دعب اهايحأ وأ اهيلإ رداب ءاوس «مالسإلا يف ةنسح ةنس نسل قفو

 :ماسقأ ةثالث مالسإلا يف ةنسلا نأل كلذو

 لوقل ءاهّنس نم اهنسحتسا نإو ةئيس يهف «ةعدبلا يهو :ةئيس ةنس
 لك" : لي يبنلا

 .©90«ةلالض ةعدب
. 

 : نيعون ىلع يهو :ةنسح ةنسو
 اهددجي مث اهب لمعلا كرتي مث ةعورشم ةنسلا نوكت نأ :لوألا عونلا

 لوأ يف هتمأل عرش ةي يبنلا نإف «مامإب ناضمر مايق لثم ءاهددجي نم

 .ةمألا ىلع ضرفت نأ ةيشخ فلخت مث «ناضمر مايق يف مامإب ةالصلا رمألا

 يفو هنع هللا يضر ركب يبأ دهع يفو لَك يبنلا ةايح رخآ يف رمألا كرت مث
 مامإ ىلع سانلا عمجي نأ هنع هللا يضر رمع ىأر مث «رمع ةفالخ لوأ

 ايحأ هنأل ؛ةنسح ةنس مالسإلا يف ّنس دق هنع هللا يضر وهف «لعفف دحاو

 )١( ص هجيرخت مدقت )۳۲۸(.
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 . تک رت دق تناك ةنس

 ردابي نم لوأ ناسنإلا نوكي نأ ةنسحلا ننسلا نم : يناثلا عونلاو

 ىلع هوقفاوو سانلا عباتت ىتح ةقدصلاب رداب يذلا لجرلا لاح لثم ءاهيلإ

 . لعف ام

 ام الإ ةنسح ةنس الو «ةنسح ةئس مالسإلا يف رس نم نأ لصاحلاف

 .هدعب نم اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف عرشلا هب ءاج

 سيل ام هللا نيد يف نوعدتبي نيذلا موقلا كئلوأ ثيدحلا اذه ذخأ دقو

 مث «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام تاولص نوعدتبيو اًراكذأ نوعدتبيف «هنم

 سيلو «ةئيس اهلكو ةلالض ةعدب لك ءال :لوقن «ةنسح ةنس هذه :نولوقي

 امك «عرسأو اهيلإ قباس نم ثيدحلا يف دارملا نكل ءنسح نم عدبلا يف
 اهرجأ هل اذهف .تتيمأ نأ دعب اهايحأ نم وأ «ثيدحلا يف ببسلا رهاظ وه

 . اهب لمع نم رجأو
 تكر ر تدا ىلا بلا لق ىف ييظرتلا تالا اذه ئر

 ريذحتلا هيفو ءاهب لمع نم رجأو اهرجأ اهايحأ نمل بتكي هنإف .ترجهو

 اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ؛ ةئيس ةنس ّنس نم نأو «ةئيسلا ننسلا نم

 هيلع نإف «تعسوت مث ةلهس رمألا لوأ يف تناك ول ىتح «ةمايقلا موي ىلإ

 نم ءيش يف ٍدحأل صخر سانلا نم اًدحأ نأ ول لثم «عسوتلا اذه رزو
 رمألا عسوت اذإ هنإف ءاًبيرقو مرحملا ىلإ ةحضاو ةعيرذ نوكي يذلا حابملا

 .ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو رزولا هيلع نإف سانلا هب ىتفأ ام ببسب

 الف «مرحم ىلإ ةعيرذ نوكي نأ هنم ىشخي الو اًحابم ءيشلا ناك ول معن
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Do 

 هلا ااه نآ نرل نالا ناک ول امك یال هنآ ناسا سأب
 ال نكلو «قحلا نيبتي نأ لجأ نم سانلل هنيبي مث «مرحمب سیلو مرحم
 هيلع نوكي هنإف «هتبقاع ىشخت ءيش امأ «هب سأب ال اذهف «هتبقاع ىشخي

 . ملعأ هللاو . هب لمع نم رزوو هرزو
1 0 3 



 CD ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا ىف باب
 س س |

 لے ڪڪ ا ڪک ی و ر ع اأ

 ريخ ىلع ةلالدلا يف باب ٠

 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو

 لإ عدأ 9 : ىلاعت لاقو ۷ : جحلا] € كير لإ عدو # : ىلاعت هللا لاق

 E ا

 حرشلا
 ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 يذلا ريخلا سانلل ناسنإلا نيبي نأ يه ريخلا ىلع ةلالدلا ؛ةلالض وأ ىده

 امأو «هلعافك وهف ريخ ىلع لد نمو ,مهايندو مهنيد رومأ يف هب نوعفتني

 .وعدي الو نيبيف لدي دق ناسنإلا نأل ؛ةلالدلا نم صخأ يهف هيلإ ةوعدلا

 : يأ ريخلا ىلإ ةوعدلاب رومأم ناسنإلاو «لضفأو لمكأ اذه ناك اعد اذإف

 : ةيآلا رخآو كبر لإ عدو # : ىلاعت لاق امك لجو رع هللا ىلإ ةوعدلا
 ١۷[. :جحلا] 4رس ىّدُه لعل كنإ 3

 ا لاب كير ليس ىلإ عدأ # : ىلاعت لاقو

 لإ وعدي مآ منم كَتَلَو » : ىلاعت لاقو 0 : لحنلا] 4 َنَسْحَأ ىه ىلا
 الو 3 توحلفملا مه َكِيكْوَأَو رگنشل نَح َنوُهْتَيَو ٍفوُرعْلاِب نورمأيو ريا

 كيل ادع مه کک وأو تیا هاج ام دعب نو اوکتخاو أوفر دل اوت
 ۰٠٠٤ ٠٠١[. :نارمعلا]

 نوكي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ ىلع لدت اهلك اهلاثمأو تايآلا هذهف

 وعدي امب ناسنإلا ملعب الإ ةوعدلا متت نأ نكمي ال نكلو «هللا ىلإ اًيعاد
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 نع ىهني دقو «لطاب وهو اًقح هنظي ءيش ىلإ وعدي دق لهاجلا نأل ؛هيلإ
 وعدي ام ناسنإلا ملعتيف ًالوأ ملعلا نم دبالف «قح وهو ًالطاب هنظي ءيش
 . هيلإ

 اًملاع ناك وأ «ملعلا باوبأ عيمج يف اًمهاف اًرحبتم اًملاع ناك ءاوسو

 اًملاع ناسنإلا نوكي نأ طرشب سيلف ءاهيلإ وعدي يتلا ةلأسملا سفن يف

 ماقإ ىلإ سانلا وعدت نأ ديرت كنأ ضرفنل لب «ءيش لك يف اًرحبتم

 ال تنك ولو اهيلإ عداف اًديج اهتفرعو ةالصلا ماكحأ تهقف اذإف «ةالصلا

 . ''”(ةيآ ولو ينع اوغلب» : كي يبنلا لوقل ؛ ملعلا باوبأ نم اهريغ فرعت
 كيلع رطخ ؛رطخ هيف كلذ نأل ؛اًدبأ ملع الب وعدت نأ زوجي ال نكلو

 لوقت نأ كيلع مرح هللا نألف كيلع هرطخ امأ «كريغ ىلع رطخو «تنأ

 أَوِ َرهظاَم شوقا ير مرح امنا لق # : ىلاعت هللا لاق «ملعت ال ام هللا ىلع

 هَ لوو نأ اتت هوپ راب ام أ فرم ناو یل ربعي قبلا متلو طب
 قَد الو # : ىلاعت لاقو ء[۳۳ :فارعألا] ¥ َنَوُمَعت ال

 نإ #9 «كلذ نع لوئسم كنإف «ملع هب كل سيل ام عبتت ال يأ 0177 :ءارسإلا]

 .["* :ءارسإلا] ومس ةع ناك َكِيلْوأ لک داوا رص عملا

 يف ءايشألا لزني «هتوعد يف اًميكح ناسنإلا نوكي نأ نم اضيأ دبالو

 لجو رع هللا ىلإ لبقملا ناسنإلا وعديف ءاهعضاوم يف اهعضيو ءاهلزانم

 «ليئارسإ ينب نع ركذ ام باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١11١)مقر
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 ةصاخ ةوعد مهل سانأ لك «هبساني امب لهاجلا ناسنإلا وعديو «هبساني امب
 ىلإ اذاعم ثعب امل ل هللا لوسر نأ اذه ليلدو .مهلاحب قيلي ام بسح

 نأ لجأ نم مهلاحب هملعأف «''"«باتك لهأ اًموق يتأت كنإ» :هل لاق نميلا

 نم مهدنع راص باتك لهآ اوناك اذإ مهنأل ؛ مهتلزنم مهلزني نأو مهل دعتسي

 لالض لاهج نوكرشملاف «مهريغ دنع سيل ام ملعلا نم مهدنع امب لدجلا

 اضيأو «مات دادعتسا ىلإ نوجاتحي «ملع مهدنع باتكلا لهآ نكل

 جاتحيف « ملع لهأو باتك لهأ مهسفنأ نوري مهنأل ؛ مهب قيلي امب نوهباجي
 لهأ اًموق ىتأت كنإ» : هل لاق اذهلو «ةوعدلا ةيفيك ىف اوعاري نأ ىلإ رمآلا

 . (باتک

 نظي «يلصي وهو ملكت ًالهاج ًالجر نأ ول : اًبعقاو ًالثم اذهل برضنلو

 اذإ هل لوقن لب «هيلع ددشن الو هرهنن الو هخبون ال اذهف ءرضي ال مالكلا نأ

 امنإ ‹سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ : هتالص نم غرف

 نأ ملعي اًصخش نأ انملع ول نكل «نارقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه

 ملكتي ؛هللاب ذايعلاو رتهتسم ناسنإ هنكل ءاهلطبيو مارح ةالصلا يف مالكلا

 . لاقم ماقم لكلف «هرهننو هيلع ددشنو هب قيلي امب هبطاخن اذهف يلابي الو

 عضت نأ ةمكحلاو * ٍةَمْكْلَأِب كبَر ليس لإ ٌعَدَأ # :ىلاعت لاق اذهلو

 .ةقدصلا يف سانلا لاومأ مئارك ذخؤت ال باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

  «مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب .«ناميإلا باتك «ملسمو «(۸٥٤۱)مقر

 .(9١)مقر
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 قيلي ام ناسنإ لكل لعجا لب «ةدحاو ةيفيكب مهوعدت الو «دحاو باطخب

 . هب

 هل وعدملا نآل ؛هوعدي نم لاحب ملع ىلع ناسنإلا نوكي نأ دبالف

 قلل ناق نک وأ ءا کن ادناعم وأ  الفاح نوكي. نأ اما تال اج

 . هب قيلي ام ناسنإ لكلف «ًالوأتم اًدهتجم هيلع يفخ دق هنكلو

 ةظووملاوةمكيل اب كير يبس لإ عدأ © ىلاعت هللا لوق فلؤملا ركذ مث

 اهعرش ىتلا هتعيرشو هنبد یه فا ليبسو ساه یاب مجلد وسلا

 : نيببسل هسفن ىلإ اهفاضأو «هدابعل هللا

 . اهيلع مهّلدو «دابعلل لجو َّرع اهعضو يذلا وه هنأ :لوألا ببسلا

 هللا ليبس الإ هللا ىلإ لصوي ءيش الف «هيلإ ةلصوم اهنأ : يناثلا ببسلاو

 ا داع يرحل

 نم اهنإ:ءاملعلا لاق ةمكحلا # ٍةلطِعَوَمْلاَو ةمكىلأب #:هلوقو

 يهف «هعضوم يف ناسنإلا هعضي نأ ءيشلا ناقتإو «ناقتإلا وهو «ماكحإلا

 بيغرتلاب نورقملا ريكذتلا يهف ةظعوملا امأو ءاهعضاوم يف ءايشألا عضو
 «حصتُيو ظعوُي هنإف ضارعإلا نم ءيش هعم ناسنإلا ناك اذإف «بيهرتلا وأ

 ناكز نزف د ع وا و 7 :ىلاعت لوقيف كلذ هيف دمي مل نإف

 يأ نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو «لداجيف ةلداجملا نم ءيش هدنع ناسنإلا

 «نسحأ وه ام رظنا «هنع ففخت الو هيلع ددشت الف «ةهفاشملا ثيح نم

 يتلا ةلدألا ركذو «عانقإلاو «بولسألا ثيح نم اًضيأ نسحأ يه يتلاب
 عنتقي امم رثكأ ةيعرشلا ةلدألاب عنتقي نم سانلا نم نأل ؛اهب عنتقي نأ نكمي
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 سس( 0 10 تل 7 7جبا

 . يوق ناميإ هدنع يذلا وه اذهو «ةيلقعلا ةلدآلاب

 تبث اذإ الإ ةيعرشلا ةلدألاب عنتقي ال سكعلاب نوكي نم سانلا نمو
 دمتعي امم رثكأ ةيلقعلا ةلدألا ىلع دمتعي هدجتف «ةيلقعلا ةلدآلاب هدنع كلذ

 هدنع اهديؤت ثيح الإ ةيعرشلا ةلدألاب عنتقي الو لب «ةيعرشلا ةلدألا ىلع
 اذإ ؛ هللاب ذايعلاو غيزلا نم هيلع ىشخي سانلا نم عونلا اذهو «ةيلقعلا ةلدألا

 ناك ذيل وب هيلع طخ Se قيل لقي الانا
 تيأر اذإف «ةنسلاو باتكلل : يأ عرشلل اًناعذإ مهمظعأ اًناميإ سانلا ىوقأ

 ‹ريخب رشبي اذهف ؛دايقنالاو لوبقلاو ةنسلاو باتكلل ناعذإلا كسفن نم

 ةديؤم نوكت ثيح الإ ةيعرشلا ماكحألا نم قلقلا كسفن نم تيأر ذإو

 ناك امو # :ىلاعت هلوقل ؛اضرم كبلق يف نأ ملعاف ؛ةيلقعلا ةلدألاب كدنع

 ال ٠ ينعي مْ نم ربل مني أ رنا اورو هسا سان ونال نيل

 ملوسرو هل هلأ صع نمو #9 «هلوسرو هللا هاضق ام ىوس اًئيش اوراتخي نأ نكمي

 م فرمكلا نيم الض ٌَلَصْرَفَ

 كو ب توبكتعلا ةيآ يف ءاج 4س نهي جد و # :هلوقو
 4 قلع الط ندا رب نسا ف ٠ ىّلاب الإ بتكيسلا لم اي

 فيسلاب مهولتاقف « نيملاظ اوناك اذإ مهعم اونيلت ال ءالؤهف 0147 : توبكنعلا]

 بتارملا نوكتف اذه ىلعو «نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح
 ةلداجملا «نسحأ يه يتلاب ةلداجملا .ةظعوملا «ةمكحلا :ةعبرأ

 قفوملا هللاو ءاًملاظ ناك نمل فويسلاب
a ب e6 4 
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 ج f7 9 1 4 7 115 ؟نارمعلآ] 4ر لإ نوع

 : ىلاعت هلوق «ريخلا ىلع ةلالدلا باب يف هللا همحر  فلؤملا ركذ

 كيل َكِيلوَأَو كالا نع َنْوُهْسَو فورعلاب نوما رجلا اد AF کن کتلو ©

 نوكي نأب- لجو رع هللا نم رمأ اذهو 01٠١5 :نارمع لآ] 4 َوُحِنْفُمْلا مه

 ىلع ميركلا نآرقلا يف ةمألا درتو «ةفئاطلا ىنعمب ةمألاو «ةمألا هذه انم

 «نينسلا ىنعمب ةمأو «ةلملا ىنعمب ةمأو «ةفئاطلا ىنعمب ةمأ : ناعم ةعبرأ

 يأ 4 . . . ُدَمَأ کنم تلو ## ةيآلا هذه ةفئاطلا نمف «ةودقلا ىنعمب ةمأو

 . هرخآ ىلإ . . . ٍفوُرَعْلاب نورمْأَيَو رينا لإ توعد # ةفئاط

 a E ES N عمي ةئألاو
 .دحاو نيد مكنيد يآ ٥١[ :نونمؤملا]

 ى او ا و لار

 . نمز دعب يأ ٤١[. : فسوي] هم

 مآ تاک ریه نإ # :ىلاعت هلوق لثم مامإلاو ةودقلا ىنعمب ةمألاو

 ظ 17٠١[. :لحنلا] اننا

 هلوق يف ماللا 4 ريل ىلإ َنوْعَدي همأ كني تلو # :انه هلوقف

 : ملعلا لهأل نالوق اهيف كمل :هلوق يف «نمو» «رمألل «نكتلو#

 لوقلا ىلعف «سنجلا نايبل اهنإ لاق نم مهنمو «ضيعبتلل اهنإ لاق نم مهنم
 نع طقس يفكي نم هب ماق اذإ هنأ يأ ءاّيتافك اًرمأ انه رمألا نوكي لوألا

 «ريخلا ىلإ نوعدي مكنم ضعب ينعي كنم نكتلو# :لاق هنأل ؛نيقابلا

0 
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 نأ دحاو لك ىلع بجي هنأ وهو «اًينيع اًرمأ رمألا نوكي يناثلا لوقلا ىلعو

 ِفورعملاب نورمأيو ءريخلا ىلإ نوعدي ..رمألا اذهل هدوهج سركي

 ظ ٠  .ركنملا نع نوهنيو
 مهشاعم يف سانلل ةحلصم هيف ءيش لك لمشت ريخلا ىلإ ةوعدلاو

 امك ءايندلا لمع يف نوكي ةرخآلا لمع يف نوكي امك ريخلا نآل ؛ مهداعمو

 : ةرقبلا] 4 ٌةَسَسح رخل فو ةَمسسَح اسيندلا اناء اعر # : ىلاعت هللا لاق

 هناحبس-هللا ىمس اذهلو «ريخ وهف ةيويندلا رومألا نم سانلا عفنيامو ؛,١
 وج

 .[۸ : تايداعلا] يدش رفا بحل منو # : لاقف ءاًريخ لاملا- ىلاعتو
 مس 3 0 عج

2 - 

 ٠١5[. :نارمع لآ] 4 رگنمْلا نع َنْوَهْنيَو ٍفورعملاب نورمأيو # :هلوقو

 نوكي اًذِإف «هنع ىهنو هركنأ ام ركنملاو «هرقأو عرشلا هفرع ام فورعملا

 نع يهنلا وه ركنملا نع يهنلاو «هللا ةعاطب رمألا وه فورعملاب رمألا

 . ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي مهف « هللا ةيصعم

 : يه طورش نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل دبال نكلو

 رمأي فورعم اذه نأب اًملاع يهانلا وأ رمآلا نوكي نأ :لوألا طرشلا

 .ىهني وأ رمأي نأ زوجي ال هنإف اًملاع نكي مل نإف «هنع ىهني ركنم اذهو «هب

 . كيلو لع داوفلاو رص عسل نإ كلِ وي كَ سلام فق الو ل : ىلاعت هلوقل
 بسحب نوكي ال ليلحتلاو ميرحتلاو ء[١۳ :ءارسإلا] # اَلوْعَسَم هنع ناک

 هركي نم سانلا نم اندجول ىوهلاو ةفطاعلا بسحب ناك ول هنأل ؛ ةفطاعلا

 لاق هل برغتسم وهو سانلا عفني ءيش لصح ول ىتح «هبرغتسي ءيش لك
 ‹فورعم ءيش لك نأ ىريو نواهتي سكعلاب وه نم سانلا نمو «رکنم اذه
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 . عراشلا ىلإ امهرمأ ركنملاو فورعملاف

 :لاقو «سانلا ضعب اهركنأ توصلا تاربكم ترهظ ام لوأ كلذك

 قوب هبشت يتلا قاوبألا هذهب ةبطخلا وأ ةالصلا يدؤن فيك «ركنم اذه نإ

 هللا همحر يدعسلا نمحرلادبع انخيشك نيققحملا ءاملعلا نمو ؟دوهيلا

 ىلإ قحلا تاوصأ لصوي ام هدابعل رسي هللا نأ ؛ هللا ةمعن نم هذه نإ :لاق

 جاتحت رظنلا فعض اذإ نيعلاف «نيعلا تاراظن لثمك هذه لثم نأو «قلخلا

 رظنلا يوقت اهنأل ؛تاراظنلا سبلت ال لوقن لهف «تاراظنلا سبلب ةيوقت ىلإ

 ل او

 ال ةا هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ امهرمأ ركنملاو فورعملا نأ لصاحلاف

 .ناسنإلا ركف وأ «ناسنإلا ىوه وأ «ناسنإلا قوذ ىلإ

 اذه ءركنم اذه نأو فورعم اذه نأب اًملاع ناسنإلا نوكي نأ دبال اذ

 ؟كلذ ةفرعم ىلإ قيرطلا ام نكلو «هنع ىهني ركنم اذهو «هب رمأي فورغم
 سايقلا وأ «ةمألا عامجإ وأ «طقف ةنسلاو باتكلا كلذ ةفرعم ىلإ قيرطلا

 باتكلا ىلإ دنتسم امهالك حيحصلا سايقلاو ةمألا عامجإو «حيحصلا

 سايقلا نأو «ةجح عامجإلا نأ انفرع ام ةنسلاو باتكلا الولو «ةنسلاو
 امي و

 . هجح

 هكرتب وأ ءوعدملا صخشلا نم ركنملا عوقوب ملعي نأ : يناثلا طرشلا

 نأ ول : كلذ لاثم «بيغلاب سانلا مجري هنإف ملعي ال ناك نإف «فورعملل

 اذامل : هلأسي نأ ةمكحلا هيضتقت يذلا نإف «سلجو دجسملا لخد الجر

 بطخي ناك هِي يبنلا نأ ليلدب «هرجزي وأ هاهني الو ؟لصي ملو سلج
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 0 تت 7-7-7 ةورلليا 190 اس سس سمسم

 at STS MITRE ل لل MEL تا ا 22 ا اا اا تح

 .ال :لاق «؟تيلصأ» :هل لاقف اع وع لخادف ةعمجلا موي سانلا

 وا ا وا «٩ تعكر لصف مق» : لاق

 SE تار يصرخ

 راهن يف برشي وأ ناضمر راهن يف لكأي اًصخش تيأر اذإ اضيأ كلذك
 : هل لق . مايصلا كرت يف رذع هل نوكي امبر هلأسا لب «هرجزت الف «ناضمر

 ىلإ هعم جاتحي اًضرم اًضيرم نوكي دقو ءاًرفاسم نوكي دقف ؟مصت مل اذامل

 ناك ولو «ريثك ءام برش ىلإ جاتحت ىلكلا عاجوأ لثم ؛ةرثكب ءاملا برش
 كرت هنأ فرعت نأ دبال هنأ مهملاف «سانلل رهظي اميف اًحيحص ناسنإلا

 اد نون رکا نق قرا فرص[ األو برقا نيس فورس
 . اًعقاو هنظت تنأو ركنملا يف اًعقاو نوكي ال دق هنأل ؛هنع

 نأ لامتحا كانهف ةأرما هعمو ةرايس يف الجر تيأر اذإ :كلذ لاثم

 اهنأ وأ ء«همراحم نم ةأرملا نوكت نأ لامتحا كانهو «هنم ةيبنجأ ةأرملا

 «لاوحألا نئارقب كلذو ءاًركنم لعف هنأ ملعت ىتح هيلع ركنت ال اذإ . هتجوز

 ءوسل ًالهأ هنوكل صخشلا اذه نم ةبير ىأر ناسنإلا نأ ًالثم انضرف ول

 : لوقن امبر اذهف «فرعي ريصبلا لقاعلا ناسنإلاو «تاكرح ىأرو «نظلا

 كترايس يف ةأرما لمحت اذامل وأ ؟كعم يتلا ةأرملا هذه نم : هلأسيو هجوتي

 ةأرما عم يشمي ًالجر ىرت نأ درجمل كلذ سيل نكلو ؟كمراحم نم تسيل

 .ال مأ ركنم اذه له يردت ال تنأو هيلع ركنت هترايس يف ةأرما ًالماح وأ

 )١57( ص هجيرخت مدقت (۱)
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 سس جب رو جس وب سس 57ج 7بلس ب سلُجسلسسوع ج

 ال نكل «ركنم مرحم ريغ وهو ةرايسلاب ةأرملا ولخ لاح لك ىلعو

 . همراحم نم ةأرملا هذه لعل يردت

 . ركنملا لعف وأ فورعملا كرت اذه نأ ملعلا

 هنم ركنأ وه ام ىلإ هنع ىهن اذإ ركنملا لوحتي ال نأ : ثلاثلا طرشلا

 مارح ناخدلا برشو «ناخدلا برشي اًصخش انيأر ول : كلذ لاثم . مظعأو

 ءرمخلا برش ىلإ لوحتل هيلع انركنأ ول اننكل «هراكنإ بجي ركنمو كشال

 ؛ لوألا هركنم نع هاهنن ال انهف رمخلا برشو نيرامخلا ىلإ بهذ هنأ ينعي

 يا يس ا را هركنم نأل

 .ايلعلا باكترا

 ع يد
 الو ¥ : لجو رع هلا لوق طرشلا اذه ٌُليلدو

 نم نيك ولا ةهلا ف ع[ ۸: ءاعنألا] € لعرب ادع ها َهَللأ اوسي هللا نود

 بسن نأو «نيكرشملا ةهلآ بسن نأ انيلع بجيو ءاًعرش ةبولطملا رومألا

 انناوخإ رصبن نأو ءاهب ىضرن ال نأو ءاهنم رذحن نأو «رافكلا دايعأ
 اضرلا نأل ؛مهدايعأ يف رافكلا ةكراشم زوجي ال هنأب ءاهفسلا لاهجلا

 رئاعش نأ ىضرت له «هللاب ذايعلاو رفكلا يف هبحاص عقوي نأ ىشخي رفكلاب
 نبا لاق اذهل «نيملسملا نم دحأ اذهب ىضري ال ؟اهيف كراشتو ماقت رفكلا

 كراشي يذلا نإ : نيزرابلا مالسإلا خيش ذيمالت نم وهو هللا همحر  ميقلا

 اًمرحم لعف دق هنإف رفكلا ىتأ نكي مل نإ ءاهيف مهئنهيو « مهدايعأ يف ءالؤه

 نيملسملا انناوخإ رذحن نأ انيلع بجي اذهلو «هللا همحر قدصو «كش الب

 نم نوعدي ا
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EEEت ا ا 1157711 177717777771777 7771077  

 م ڪڪ چ N E تت“ e > RR ل يا يح يتاح يي عا

 مهتئنهت وأ مهدايعأ يف مهتكراشم نأل , مهدايعأ يف رافكلا ةكراشم نم

 هنأ كشال «كلذ هبشأ امو ديعلاب هللا كأنه وأ «كرابم ديع : لوق لثم ءاهيف

 رافكلا نم مهريغو نيكرشملا رئاعشو نيكرشملا ةهلآ بس نإ :لوقأ

 م س
 هه د دیت تسل كالا 35 اجو دع هللا لوقي د

 متببس اذإ مكنإ ينعي € رعي ع هلا وبي » اهوبست ال مانصألا ينعي

 هود يح وو ١ لجو رع هللا وهو ءمكهلإ اوبس مهتهلأ

 نكل «ملعو لدعب هنإف نيكرشملا ةهلآ متببس اذإ متنأ امأ «ملع ريغب مهنم

 . هلا اوبسيف مهوبست ال متنأف «ملع الب ناودع مكهلإل مهبس

 ام ركنم نع ناسنإلا يهن ناك اذإ هنأ ةميركلا تايآلا هذه نم ذخأن اذإ

 يذلا مويلا يتأي ىتح «تمصلا بجاولا نإف «هنم ركنأ وه اميف سانلا عقوي

 . فورعم ىلإ ركنملا لوحتيل ركنملا نع يهنلا نم هيف نكمتي
 هعمو ماشلا يف ّرم - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ركذُيو

 e e رار برو ىلع يعاد

 رمخلا نوبرشي مهو  ةميظع ةريبك ةنتف مهب لصحو «تاونسلا نم ةنس يف
 : هل لاق ؟ركنملا اذه نع هنت مل اذامل : هبحاص هل لاقف «مهاهن امو تكسف

 ءانزلاب نيملسملا ءاسن نودسفي اوبهذ ءيشلا اذه نع مهانيهن نإ

 نم اذهو «نوهأ رمخلا برشو «مهنولتقي امبرو «مهلاومأ نوحيبتسيو
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 وتحت د

 ركنملا لوزي نأ ىشخي ناسنإلا ناك اذإف «هنع يضرو هللا همحر ههقف

 . تمصلا بجاولا نإف ؛ هنم ركنأ وه ام ىلإ لوحتيو

 طورش نم سيلو - ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بادأ نمو

 فورعملل لعاف لوأ ناسنإلا نوكي نأ_ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 هني ال وأ .هلعفي ال مث فورعملاب رمأي ال هنأ ىنعمب .ركنملا نع هتنم لوأو
 اك م کچ

 اونماء َنيِذَلأ اما # : ىلاعت هلوق يف لخاد اذه نأل ؛ هيف عقي مث ركنملا نع

 4 تروأمُفت ال ام اولو نأ هلا دنع اقم ريك < ولعت ال ام تولوق مل

 ‹ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي هنإ) : حيحصلا ثيدحلا يفو «[۳ ٠۲ :فصلا]

 ينعي :قلدنتو .هءاعمأ ينعي ««هنطب باتقأ قلدنت ىتح رانلا يف ىقليف

 رانلا لهأ هيلإ عمتجيف «هاحر ىلع رامحلا رودي امك اهيلع روديف» : رجفتت

 .ركنملا نع اناهنتو فورعملاب انرمأت تسلأ نالف اي كل ام :هل نولوقيو

 ركنملا نع مكاهنأ تنكو «هيتآ الو فورعملاب مكرمآ تنك وب

 . هللاب ذايعلاو لعفي ال ام لوقيف .«(هيتآو

 لوأ ناسنإلا نوكي نأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بادآ نمف

 . يهنلا نع هتنم لوأو ءرمألل لثتمم

 باحصأ نم وهو روهشملا ظعاولا هللا همحر  يزوجلا نبا نأ ركذو

 )١( مقر «ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )۳۲١۷(«

 ....هلعفي الو فورعملاب رمأي نم ةبوقع باب «قئاقرلاو دهزلا باتك «ملسمو

 .(۲۹۸۹)مقر



 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب
 تس کک

 اًظعاو ناكو ءدمحأ مامإلا نودلقي نمم ينعي هللا همحر  دمحأ مامإلا

 هرضحيو « ظعاوملا يقليو ةعمجلا موي يسرك هل عضوي « ظعولاب اروهشم
 نيرضاحلا ضعب نأ بولقلا ىلع هريثأت ةدش نم ناكو «فالالا تائم

 :قيقر دبع موي تاذ هءاجف «بولقلا ىلع هريثأت ةدش نم «توميو قعصي

 ام ءايشأب ينرمأيو «يلع قشيو «ينبعتي يديس نإ «يديس اي :هل لاقف

 لعفأ معن :لاقف «ينقتعُيف قتعلا ىلع مهثحتو سانلا ظعت كلعلف ءاهقيطأ

 هيلإ ءاجف «ءيشب قتعلا نع ملكتي ملو هللا ءاش ام وأ نيتعمج وأ ةعمج يقبف

 ملو «نمز ذنم قتعلا نع ملكت كل تلق انآ «يديس اي :هل لاقو «دبعلا

 نأ بحأ الو .هقتعأف اًدبع كلمأ تسل ينأل «معن :لاق «نآلا ىلإ ملكتت

 هتقتعأو دبعب ّىلع هللا ّنم املف هللا ناحبس  قتعأ مل انأو قتعلا ىلع ثحأ

 رثأف قتعلا نع مايألا نم اًموي ملكت مث ءقتعلا يف ملكتأ نأ لاجم يل راص

 . هدبع لجرلا قتعأف سانلا سوفن يف كلذ

 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بادآ نم اذه نأ لصاحلاف

 فورعملاب نيرمآلا ريخلا ىلإ نيعادلا نم مكايإو انلعجي نأ هللا لأسنو

 . ميرك داوج هنإ «ركنملا نع نيهانلاو



 د س نيحلاصلا ضاير حرش
 ىلإ اَعَد ْنَم» :لاق ةي شا لوسر نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو- 4

 ْنَمَوءائيَش مهِروُجا ْنِم كلذ صني ال ةَعِبَتْنَم روُجأ فم رجلا نم هَل َناَك یه
 ةهماثآ ْنِم كلذ ُصُقْنَي ال ُهَعبَت ْنَم ماثآ لَم مالا نم هنَلَ َناَك ٍةَالَض ىَنإ ا
 .'' ”ملسم هاور هاّنْيَش

 حرشلا
 هللا يضر - ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ؛ ىده ىلإ اعد نم» : لاق ةَ يبنلا نأ هنع

 سانلل هنّيب ينعي : ىده ىلإ اعد نم «اًئيش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبت

 يغبني هنأو «ةنس ىحضلا يتعكر نأ سانلل نيبي نأ لثم «هيلإ مهاعدو

 نولصي اوراصو سانلا هعبت مث «ىحضلا يف نيتعكر يلصي نأ ناسنإلل

 نأل ؛اًئيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم مهروجأ لثم هل نإف «ىحضلا
 . عساو هللا لضف

 الإ اومانت الو ءاّرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا : ًالثم سانلل لاق وأ

 ؛ليللا رخآ يف هرتو لعجيلف ليللا رخآ نم موقي نأ عمط نم الإ رتو ىلع
 هللا هاده دحاو رتوأ املك ينعي «مهرجأ لثم هل نإف كلذ ىلع سان هعبتف
 . ةحلاصلا لامعألا ةيقب كلذكو «هرجأ لثم هلف ؛هدي ىلع

 كلذ صقني ال هعبت نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو

 وعدي نأ لثم «مثإلا هيف ام ىلإو رزو ىلإ اعد اذإ يأ ««ائيش مهماثآ نم

 .(511/5)مقر ا كش وأ هنسح هنس نس نم باب ءملعلا باتك ءملسم هجرخأ لل



 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب
 سس( ر چ حلت

 لك نإف «مراحملا نم كلذ ريغ وأ ابر وأ ءانغ وأ لطاب وأ وهل ىلإ سانلا

 ذايعلاو ءرزولا ىلإ اعد هنأل ؛ مهرازوأ لثم هل بتكُي هنإف هتوعدب رثأت ناسنإ

 . هللاب

 ول امك ؛لوقلاب نوكت رزولا ىلإ ةوعدلاو ىدهلا ىلإ ةوعدلا نأ ملعاو

 نم هب ىدتقُي يذلا نم اصوصخ لعفلاب نوكتو ءاذك لعفا .اذك لعفا لاق

 «هلعف ىلإ سانلا اعد هنأكف اًئيش لعف مث هب ىدتقُي ناك اذإ هنإف «سانلا

 وهو اذك كرت وأ «زئاج وهو اذك نالف لعف نولوقيو هلعفب نوجتحي اذهلو

 .رئاج

 ىلإ اعد نمو «هعبت نم رجأ لثم هل ناك ىده ىلإ اعد نم نأ مهملاف

 . هعبت نم رزو لثم هيلع ناك ةلالض

 ىدهلا ىلإ اعد يذلا اذهف «رشابملاك ببستملا نأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 ببست رزولا ىلإ وأ ءوسلا ىلإ اعد يذلاو «هلعف نم رجأ لثم هل ناكف ببست
 ظ . هعبتا نم رزو لثم هيلع ناكف

 ببسلا نأب :ةدعاق كلذ نم هللا مهمحر  ءاهقفلا ءاملعلا ذخأ دقو

 ؛ةرشابملا ىلع نامضلا اولاحأ ةرشابمو ٌببس عمتجا اذإ نكل «ةرشابملاك

 . ملعأ هللاو «فالتإلاب سمأ اهنأل
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 لوسر نأ هنع هللا يضر  يدعاّسلا دعس نب لهس سابعلا يبأ نعو- ٠

 هللا ُبِحُي ِْيَدَي ىَلَع هللا حتفي الُجَر ادع َةَياَرلا ٌنيِطأل» َرَبْمَخ َّمْوَي َلاق ل هلل
 ملف .اَماَطْعُي ْمُهيَآ ْمُهَتَليَل َنوُكوُدَي ُساَّنلا َتاَبَف «ُةُنوُسَرَو هللا ُهَيِحُيَو َُلوُسَرَو
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 وو
 يلع َنْيَأ» :لاقف ءاَماَطْعُي ْنَأ وُجْرَي ْمُهّلك :ِلك للا لوسر ىلع اؤَدغ ٌسانلا حّبصأ o7 مل ىو

 ياف «هْيَلِإ اوُئِسْزاف» :لاق ِهْيَنْيَع يكَتْشَي َوَه هللا لوسر اي :َليقف «؟بلاط يبأ نب
 ؛ٌعَجَو هب ْنُكَي ْمَل ْناَك ىَّتَح اَرَبَف هَل اَعَدَو هِيَ يف ةي هللا لوسر َّقَصَبف ءهٻ
 اوُنوُكَي ىَّنَح ْهُهّلِتاَقُأ هللا لوسر اي :- هنع هللا يضر ىلع لاقف .ةّياَرلا ُهاَطْعأف

 مالسإلا ىلإ ْمُهُهْذا َّمُك ْمِهِتِحاَسِب َلْزْنَت ىَّنَح كلم ىَلَع ْدُقْنا» :َلاَقف اَنَلْنِم

 الُجَر كب ها يِدْهَي ْنأل هتلاَوف هيف ىَلاَعَت هللا َّقَح نم ْمِهْيَلَع ُبِجَي اَمِب ْمُهْرِبْخَأَو
 .""'هيلع قفتم «مَّعْنلا ِرْمُح ْنِم كَل ٌرْيَخ اَدِحاَو

 ظ رشا
 هللا بحي «هيدي ىلع هللا حتفي ًالجر اًدغ ةيارلا نيطعأل» : يب هلوق

 امأ . ةصاخ ىرشبو اع یر نمت ااه ل وسوو اللا هجن هل وضرو

 هللا بحي» : هلوق يهف ةصاخلا امأو «هيدي ىلع هللا حتفي» : هلوق يهف ةماعلا

 ل وير للا يحبو وتضرر

 يبرغلا لامشلا يف ليم ةئام وحن تناك «دوهيلل نوصحو عرازم ربيخو

  نأل ؛اهسفن ةنيدملا مهنم ةفئاط نكس امك دوهيلا اهنكس «ةنيدملا نم

 ءةنيدملا ىلإ هرجاهم نوكيسو «يبن ثعبيس هنأ ةاروتلا يف نوؤرقي دوهيلا
 هنأو «برثي اهتيمست نع ىهن هنكل «برثي ميدقلا دهعلا يف ىمستو
 .قح اذه نأ اوملعف «هئادعأ ىلع رصتنيو لتاقيسو ةنيدملا ىلإ رجاهيس

 ....بلاط ىبأ نب ىلع بقانم باب ءةباحصلا لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 6... .ةتلاط ىبأ نب ىلع لئاضف باب .ةباحصلا لئاضف باتك .ملسمو «(۴۷۰۱)مقر

 .(5٠51١)مقر



 س ل ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا ىف باب
 يبنلا اذه نأ نونظي اوناكو «ربيخ اونكسو ءاهونكسو ةنيدملا ىلإ اوبهذو

 برعلا نم ليعامسإ ينب نم ثعب املف «ليئارسإ ينب نم نوكيس

 نوفرعي امك هنوفرعي اوناك نأ دعب «هللاب ذايعلاو «هب اورفكو «مهودسح

 سيل :اولاقو 2184 :ةرقبلا] هب اورفڪ وفرع ام مُهَءآَجاَمَلَم # «مهءانبأ
 . هب انرشب يذلا يبنلا وه اذه

 مث «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عم دهعلا نم لصح ام مهنم لصحو

 ونبو «ريضنلا ونبو «عاقنيق ونب : لئابق ثالث ةنيدملا يف اوناكو «ةنايخلا
 دهعلا اوضقن مهنكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دهاع مهلكو «ةظيرق

 . مهلك

 ةظيرق ينب مهرخآ ناكو ويب يبنلا دي ىلع هلل دمحلاو هللا مهمزهف
 ىبستو « مهتلتاقم لتقت نأب هنع هللا يضر ذاعم نب دعس مهيف مكح نيذلا

 مهلتقب ةا يبنلا رمأف « ةئامعبس اوناكو «مهلاومأ منغتو «مهتيرذو مهؤاسن

 .دوهعلل ضقنو ةنايخو ردغ لهأ دوهيلا اذكهو .مهرخآ نع مهودصحف

 .ةمايقلا موي ىلإو اذه انموي ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم مهيف ثعب ذنم
 ال ؛اًدبأ مهنم قثوي ال كلذلو ,ةنامألاب مهنوخأو «دهعلاب سانلا ردغأ مه

 فرعي مل ةقيقحلا يف هنإف «مهنم قثو وأ ءمهب قثو نمو «ًالدع الو افرص

 ( . ميدق دهع ذنم مهتريس

 هلوسرو هللا بحي «هيدي ىلع هللا حتفي الجر ةيارلا نيطعأل» : ةي هلوق
 : ناتميظع ناتبقنم ناتاه «هلوسرو هللا هدحىو
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 ےک نک

 اًريخ لان هيدي ىلع هللا حتف نم نأل ؛ هيدي ىلع هللا حتفي نأ : ىلوألا

 ينعي : معنلا رمح نم هل اًريخ ناك ءاّدحاو الجر هب هللا ىده اذ هنإف ءاريثك

 دنع لاومألا ىلغأ اهنأل ؛رمحلا لبإلا صخ امنإو ءرمحلا لبإلا نم
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 نب يلعل لضف كلذ يفو .هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي : ةيناثلا
 .نوكودي اولعج ةليللا كلت يف سانلا نأل . هنع هللا يضر بلاط يبأ

 ؟لجرلا اذه نَم :نوملكتيو نوضوخي ينعي

 وه :ليقف «؟بلاط يبأ نب يلع نيأ» :لاق يئ يبنلا حبصأ املف

 يف قصبف «هب يتأف هب اعدف ءاهيكتشيو هملؤت هينيع نأ ينعي «هينيع يكتشي
 ‹ لجو رع هللا تايآ نم هذهو .عجو هب نكي مل نأك یربف هل اعدو هينيع

 . هؤاعدو هيي يبنلا قير وه امنإو «يك الو ةرطق كانه سيلف

 رمألا يف اوثدحتي نأ سانلل زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 نوكودي ةليللا كلت يف اوراص ةباحصلا نأل ؛هبيصي نميف اوستكفتيل

 . انأ هلعل :لوقي دحاو لكو ؟اذه لّصحي نم : مهتليل

 مل ام لئاضفلا نم ىلاعت هللا هبهي دق ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد اضيأ هيفو

 لصأب ملع هدنع نوكي ال امبرو ءاّرضاح سيل ٌيلعف «لاب ىلع هل رطخي
 نأ ىلع ليلد اذه يفف «ةبقنملا هذه هل هللا لعج كلذ عمو «ةلأسملا

 هتروطخ مدع عم ءيشلا ىطعُي دقو «هل هبقرت عم ءيشلا مرحي دق ناسنإلا

 . .هلاب ىلع
 يف موقلا ىلع اًملع نوكي يذلا ملَعلا ينعي ةيارلا .«ةيارلا هاطعأف»



 ت ت ڪڪ بس سس

 ءالؤهو بناج ىلإ ءالؤه ؛نومسقي داهجلا يف سانلا نأل ؛داهجلا لاح

 سانلا نم سنجلا اذه وأ «ةليبقلا هذهو ةليبقلا هذهو «بناج ىلإ

 . هيلع لدي ملع : يأ ةيار هل لك ءراصنألاو ًالثم نيرجاهملاك

 «انلثم اونوكي ىتح مهلتاقأ هللا لوسر اي» :هنع هللا يضر يلع لاقف
 ىلع ذفنا» : يم يبنلا هل لاقف ؟اذام مأ نيملسم اونوكي ىتح مهلتاقأ ينعي

 كلذو ءانلثم اونوكي ىتح مهلتاق هل لقي ملو «مهتحاسب لزنت ىتح كلسر

 اولذيل نولتاقي امنإو «هيلع نومغريو مالسإلا ىلع نولتاقي ال رافكلا نأل

 اولذي نكلو «مهيلعف اورفك نإو «مهلف اوملسأ نإف «مالسإلا ماكحأل

 يف اولخدي وأ نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعيف مالسإلا ماكحأل

 . مالسإلا

 يأ باتكلا لهأب صاخ اذه له :- هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا دقو

 ءاملعلا رثكأف ؟رافكلا عيمجل ماع هنأ وأ  ةيزجلا اوطعي ىتح مهتلتاقم

 دوهيلا باتكلا لهأ مه ملسي وأ ةيزجلا يطعي ىتح لتاقي يذلا نإ :نولوقي

 الإ مهنم لبقي الو ءاوملسي ىتح نولتاقيف مهريغ امأو «ىراصنلاو

 و ِهَلِب وبقي ال تيل اوُلَِنَق » :ىلاعت هلوقب اولدتساو «مالسإلا

 أ لا نو تور الو ارزو هذآ رک ا نرش ورال اولو
EN[۲۹ :ةبوتلا] 4 تورص مهو ھو ٍدَي نع يرحل اوعي ىح . 

 سوجم نم ةيزجلا ذخأ ةئ يبنلا نأ كلذ ليلدو «ماع هنأ حيحصلاو
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 : "”خآ ٌليلدو ؛*”يراخبلا جرحا انيك باک لها اوسيل مهو «رجه

 رَّمأ اذإ ناك ةي يبنلا نأ ءملسم هجرخأ يذلا بيصحلا نب ةديرب ثيدح

 يف ركذو رخ نيملتسملا نم هعم نمو هاضوأ ةيرس وأ نيج. ىلغ اًريمأ

 ‹مهلتاقي اوبأ نإف «ةيزجلاف اوبأ نإف .مالسإلا ىلإ مهوعدي هنا كمدجلا

 مهلتاقأ هلأس نيح يلعل ايب يبنلا لقي مل كلذلو . ماع اذه نأ حيحصلاو

 ام لعفي نأ هدشرأ امنإو ءانلثم اونوكي ىتح مهلتاق معن ءانلثم اونوكي ىتح

 . مهتحاسب لزني ىتح «هلسر ىلع يشمي نأو «هب هرمأ
 بعتيو «تنأ بعتتف .ًالجع يشمت ال يأ «كلسر ىلع» :هلوق

 يأ مهتحاسب لزنت ىتح كلسر ىلع نكلو «كعم نم بعتيو «شيجلا
 نم مهيلع بجي امب مهربخأو مالسإلا ىلإ مهعدا مث» : 4َ هلوق «مهبناجب

 : نيرمأب لكي هرمأف «هيف هللا قح
 اوناك اذإ ءاوملسأ : مهل لقي نأب «مالسإلا ىلإ ةوعدلا :لوألا رمألا

 نأ مهل نيبي هنإف «هنوفرعي ال اوناك نإو «كلذ يفكيو مالسإلا ىنعم نوفرعي

 ءةالصلا ماقإو هللا لوسر اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا

 . تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو

 (هيف ىلاعت هللا تح نم مهيلع بجي امب مهربخأو» :لاق : يناثلا رمألا

 .ةمذلا لهأ عم ةعداوملاو ةيزجلا باب «ةعداوملاو ةيزجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 . T0۷) 55١2,5)مقر

 ؟ هتيصوو ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريما باب (نيسلاو داهجلا تناك ءملسم هج رخأ 68

 .(١ا7/91) مقر



 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب

 ح6

 يف لخادلا نوكي نأ لجأل ءهلوسرو هللا رماوأل ةعاطلاو عمسلا وهو

 هنأ ىلع مالسإلا يف لخدي سانلا ضعب نأل ؛ةريصب ىلع ًالخاد مالسإلا

 راصف «هللاب ذايعلاو دترا عئارشلا هل تنّيب اذإ مث ءوه ام يردي ال نكلو نيد

 لاقي لب ءاهبحاص اهيلع رقي ال ةدرلا نأل ؛لوألا هرفك نم مظعأ يناثلا هرفك

 . كلتقن نأ امإو «هنم تجرخ امل عجرت نأ امإ : هل

 نييذوبو ىراصن نم اننيب رافكلا رثك امل رصعلا اذه يف انل يغبني اذهلو

 الو مالسإلا مهل نيبن نأ مالسإلا ىلإ مهانوعد اذإ «مهريغو نيكرشمو

 يفتكن ال «ةريصب ىلع اولخدي ىتح «رمألا هيف نيبتي اًحرش هحرشنو
 يف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي ام نوفرعي ال مهنأل ؛ طقف اوملسأ :انلوقب

 نأ اودترا اذإ دعب اميف رذعلا انل راص ةريصب ىلع اولخد اذإف «مالسإلا

 ءاذكه ًالامجإ مهل َنّيِب نإ امأ «مهلتقن وأ مالسإلا ىلإ عوجرلا مهنم بلطن

 - هنع هللا يضر دعس نب لهس ثيدح اذه ىلع ليلدلاو «ةرصاق ةوعد اهنإف

 . هحرشن يذلا

 اًدحاو ًالجر كب هللا يدهي نأل هللاوف» : يب هلوق يف «ثيدحلا يفو

 كل ريخ هنإف مالسإلا ىلإ كببسب هقفوي يأ : هيدهي «معنلا رمح نم كل ريخ
 برعلا دنع رمحلا لبإلا نأل كلذو «رمحلا لبإلا نم ينعي معنلا رمح نم

 هنع هللا يضر لعفف «لاومألا سفنأ نكت مل نإ «لاومألا سفنأ نم تناك

 .اوملسي مل مهنكلو مالسإلا ىلإ مهاعدو «مهتحاسب لزنو

 ىلع هللا حتفف «نيملسملل  دمحلا هللو  ةبلغلا تناك ةياهنلا يف مث

 يزاغملا بتك يف ةروهشم ةصقلاو- هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع يدي
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 نإ a نأ مهرمأ هنأ :ثيدحلا اذه نم دهاشلا نكل «ريسلاو

 . هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخي نأو .مالسإلا

 : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 يبأ نب يلع ينيع يف قصب امل هنأ يهو هيي يبنلا تايآ نم ةيا روهظ
 . عجو هب نكي مل نأك ىتح یرب هنع هللا يضر بلاط

 : يبيغ ربخ وهو ؛هيدي ىلع هللا حتفی» هلوق يهو :ىرخأ ةبآ اًضيآ هيفو
 . هيدي ىلع هللا حتف كلذ عمو

 يهو «داهجلا يف تايارلا بصن يغبني هنأ :دئاوفلا نم اضيأ هيفو

 ةراشإلا تقبس امك اهب نوفرعي ةنيعم ةيار موق لكل لعجُي نأو «مالعألا

 . هيلإ

 نأل ؛هيلإ قبسلاو ريخلل ناسنإلا يرحت : دئاوفلا نم اضيأ هيفو
 ينعي مهتليل نوكودي «مهتليل نوكودي ةليللا كلت يف اولعج ةباحصلا

 نم نوثحبي مهنأ ينعي «ةيفرظلا ىلع ةبوصنم يهف «مهتليل يف نوكودي
 وكي

 . لاب ىلع هل رطخي نأ ريغ نم ءيشلا ىطعي دق ناسنإلا نأ : اًضيأ هيفو

 - بلاط يبأ نب يلع نأل ؛ءيشلا اذه هلاني نأ اًعقوتم ناك نم مرحي هنأو

 هللا لوسر نأ هلابب رطخي هنأ نظأ الو «هينيع يف اضيرم ناك  هنع هللا يضر

 هللاو ءاشي نم هيتؤي ىلاعت هللا لضفو ءاهكردأ كلذ عمو «ةيارلا هيطعيس لكي
 .قفوملا



 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب
 تا رل __7جججججابب

 ين هللا لوسر اي :لاق َمّلْمأ ْنِم ىّتف َّنأ- هنع هللا يضر  سنأ نعو - ١15
 «َضِرَمف ٌّهَجت َناك ْدَق هنإف اًنالف ٍتئا» :َلاَق ؟هب ُرّهجتا اَم ّيِعَم َسْيلو َوْرَغْلا دير

 ,هب َتْرَّهَجَت يذلا ينطغأ :ُلوقَيو َمالّسلا َكئِرقُي ايك هللا لوسر َّنِإ :لاقف ُهاَنأَف

  نيسبختال اوف انش هئم يسبخت الو ءهب ُتْرِهَجَت يذّلا هيطغا ُةنالف اَي :لاقف

 ا

 الجر نإف «ريخلا ىلع ةلالدلا هيف فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه
 هّلدو يب يبنلا هدشرأف «وزغلا ىلإ زهجتي نأ هنم بلطي ةي يبنلا ىلإ ءاج

 نكمتي ملف «ضرم هنكلو هرفسل همزلي امو هتلحارب زهجت دق ناك لجر ىلع
 .زهجت دق ناك يذلا هبحاص ىلإ لجرلا ءاجف ءداهجلا ىلإ جورخلا نم

 الو هب تزهجت ام يجرخأ :هتأرمال لجرلا لاقف هك يبنلا لاق امب هربخأف

 . هيف انل كرابُيف اًثيش هنم نيسبحت ال هللاوف ءاًئيش هنم يسبحت

 ىلع باثي هنإف ريخلا ىلع اًدحأ َّلد اذإ ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد اذه يفف

 . ''”(هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نم» نأ قبس دقو «كلذ

 هنإف «ضرم هنع هسبحف اًحلاص ًالمع دارأ نم نأ ىلع اًضيأ ٌليلد هيفو

 هل بتكي ىتح هب موقي نم ىلإ حلاصلا لمعلا اذهل هلذب ام عفدي نأ يغبني

 .هريغو بوكرمب هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب ءداهجلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 .(٤۱۸۹)مقر
 .(۱۸۹۳)مقر «هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)
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 لاح نكلو «هل زهجتو لمعلا دارأ دقو ضرم اذإ ناسنإلا نأل ؛ الماك رجألا

 هللا لاق ءدمحلا هللو ًالماك رجألا هل بتكُي هنإف «هضرم لمعلا نيبو هنيب

 لع مرج عفو دقف تولا كودي مث -ولوسرو هللا لإ ارجاهم ويب ارم جرح نمو :  ىلاعت

 ٠٠١[. :ءاسنلا] € أ

 اذإ ناسنإلا نأ  مهنع هللا يضر - ةباحصلا مالك نم اضيأ ٌليلد هيفو

 قدصتت نأ تدرأ ول ًالثمف «هذفني نأ لضفألا نإف ريخلا يف ءيشلا لذب

 يف وأ «دجسم يف هلذبت وأ هب قدصتت نأ ديرت يذلا لاملا تلزعو «لامب

 ال ؛ تلعف امع عجرت نأ رايخلا كلف «كلذ هبشأ ام وأ ةيريخ ةيعمج

 اميف عجرت الأو هذفنت نأ لضفألا نكلو «كديب وهف هلحم غلبي مل ءيشلا ماد

 . قفوملا هللاو «ريخلا ىلإ نيقاّبسلا نم نوكت نأ لجأ نم تدرأ



 ے0 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب
 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب. ١

 ا لاقو r] : ا وا : ىلاعت هللا لاق

 ارضا تاكل اولي اوما ء ند ل
 2 س

 < و رر س ںی ےس 2

 ١-7[. :رصعلا] * راصلاب اصر نحن

 يف  مهرثكأ وأ  سانلا نإ :هانعم اًمالك هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق

 ظ .ةروسلا هذه ريدت نع ةلفغ

 حرشلا
 «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ربلا ىلع اًضعب مهضعب سانلا نيعي نأو «دعاستلا :هانعم نواعتلا

 . رشلا ءاقتا : ىوقتلاو «ريخلا لعف : ربلاف «ىوقتلاو

 هيف ام ىلعو «ريخلا هيف ام ىلع : نيهجو ىلع نولمعي سانلا نأ كلذو

 لعفلا اذه ىلع كبحاص دعاست نأ هيلع نواعتلاف ريخلا هيف ام امأف ءرشلا

 امأو «كريغب قلعتي امم وأ كب قلعتي امم اذه ناك ءاوس ؛رمألا هل رسيتو

 ىلع ريشت نأو «تعطتسا ام هنم عنمت نأو «هنم رذحت نب هيف نواعتلاف رشلا

 دعاستلاو هيلع نواعتلاو «ريخلا لعف ربلاف ءاذكهو هكرتب هلعفي نأ دارأ نم

 لوحت نأب هيلع نواعتلاو رشلا ءاقتا ىوقتلاو «سانلل هريسيتو «هلعف ىلع
 . ةدحاو ةمأ ةمألا نوكت ىتح ؛هنم مهرذحت نأو رشلا لعف نيبو سانلا نيب

 اميف بابحتساو «بجي اميف باجيإ رمأ «اوُنَواَعَتَو# هلوق يف رمألاو

 اميف بابحتسا رمأو «مرحي اميف باجيإ رمأ ىوقتلا يف كلذكو «بحتسي
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 -فلؤملا هركذام وهف «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ىف ىناثلا ليلدلا امأو

 َّنِإ کا رصعلاو # :ىلاعت هللا لاق ثيح ءرصعلا ةروس قايس نم هللا همحر
x, YY = 00 57د ہی ےس يلا ںی رص 0 م ےس ريس صد ےک رو و ےک ص سن  

 اوصاوتو ّقحلاب أوصاوتو تحلسلا أولمعو اونماءنيذلا الإ 2 رسح ىنل نسال
 2 رف

 يي

 نم مهنم هيف سانلاو «نمزلا وه يذلا رصعلاب  ىلاعت هللا مسقأف 4 رضا

 هب مسقملا ةبسانمل رصعلاب مسقأف ءاّرش هؤلمي نم مهنمو اًريخ هؤلمي
 ناسنإلا 4 ٍرَسَخ ينل نضل نإ # :لاقف دابعلا لامعأ وهو «هيلع مسقملل

 «ىثنأو ركذو «قسافو لدعو «رفاكو نمؤم نم «ناسنإ لك لمشي ؛ماع

 ايندلا يف بعت «هيلع نارسخ «هلمع لك رساخ ءرسخ يف ناسنإلا لك
 َنِذَلا الإ # ةعبرألا فاصوألا هذه عمج نم الإ .ةرخآلا يف ةدئاف مدعو

 مهسفنأ اوحلصأف 4 ص اوو يحي اوصاَتو تحيض ايوان
 يصاوتلاو قحلاب يصاوتلاب مهريغ اوحلصأو «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب

 00000 .ريصلاب
 هللا هب ربخأ امم «هب ناميإلا بجي ام لكب ناميإلا وه :ناميإلاف

 .هتكئالمو «هللاب نمؤت نأ ناميإلا» : هلوق يف ةي لوسرلا هنّيب دقو ءهلوسرو

 . ناكرأ ةتس ''”«هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو

 لمعلا نوكي الو «هللا ىلإ بّرَقي ام لك وهف «تاحلاصلا لمع امأو

 ثيدح نم (۸)مقر «ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ )١(



 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب
 تس سڪ

 .ِلكَك هلوسرل ةعباتملاو «ٌلجو َّزع هلل صالخإلا : امه «نيطرشب الإ اًحلاص

 الإ دصقت ال «هللا دابع ةاءارم كلمعب دصقت الأ ىنعمب : هلل صالخإلا

 . ةرخآلا رادلاو هللا هجو

 نأل ؛ةعدبب تأت ال ثيحب ب لوسرلل ةعباتملا يهف :ةعباتملا امأو

 وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» ةدودرم اهيف ناسنإلا صلخأ نإو ةعدبلا
 هلوقل ءاضيأ ةدودرم ءاير اهيف نكلو عابتالا اهيف يتلا ةدابعلاو در

 يعم هيف كرشأ ًالمع لمع نم «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :ىلاعت

 ظ . يسدق ثيدح وهو « "هکر شو هتكرت ؛ يريغ

 مهضعب يصوي مهضعب نأ ينعي «َّقَحلاب اوصاوتو# :هلوق امأو
 جاتحت سفنلا نأل «ربَّصلاب اًوَصاَوَتَو9 لسرلا هب تءاج ام وهو «قحلاب
 . ةملؤملا هللا رادقأو «تامرحملا كرتو تاعاطلا لعفل ربص ىلإ

 ريغ ةروس هدابع ىلع هللا لزني مل ول :- هللا همحر - يعفاشلا مامإلا لاق

 نم انعلجي نأ ىلاعت هللا لأسن .ةعنام ةعماج اهنأل ؛مهتفكل ةروسلا هذه

 هنإ . ربصلاب نيصاوتملا «قحلاب نيصاوتملا «نيحلاصلا نيلماعلا نينمؤملا

 . بيرق عيمس

 )١( ص هجيرخت قبس )۳۳۳(.

  68هللا ريغ هلمع كك ريخأ نم باب .دهزلا حياتك ءملسم هج رخأ « رقم)۲۹۸٥( .
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 کپ جيكلا

 لاق :لاق  هنع ثلا يضر  ينهجلا دلاخ نب ديز نمحرلا دبع يبأ نع ۷

 هِلْهأ يف اًيِزاَغ َفَّلَخ ْنَمَو ءاّرَغ ذقف هللا ليبَس يف اَيْزاَع َرّهَج ْنَم» : للا لوسر .
 ."”هيلع قفتم هاَرَغ ذقف ٍرْيَخَب

 حرا
 تبث ام ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب يف هللا همحر  فلؤملا ركذ

 اًبزاغ فلخ نمو ءازغ دقف هللا ليبس يف اًيزاغ زهج نم» : هلوق يف ِةِْلَي يبنلا نع
 زهج اذإف «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم اذهو «ازغ دقف ريخب هلهأ يف

 «ةلحارلا :ءايشأ ةثالث «هحالسو هعاتمو هتلحارب ينعي ءاّيزاغ ناسنإلا

 ؛ يزاغلا رجأ هل بتك يأ ءازغ دقف كلذب هزهج اذإ «حالسلاو «عاتملاو

 . ريخلا ىلع هناعأ هنأل

 نأ دارأ يزاغلا نأ ول ينعي ءازغ دقف ريخب هلهأ يف هفلخ نم كلذكو

 نم الجر بدتناف «مهتاجاح دنع نوكي نم هلهأ هيلع لكشأ هنكلو وزغي
 هل نوكي هفلخ يذلا اذه نإف «ريخب يلهأ يف ينفلخا :لاقو «نيملسملا

 . هناعأ هنأل ؛ يزاغلا رجأ

 : نيهجو ىلع نوكت يزاغلا ةناعإف نذإ

 . هحالسو «هعاتمو «هلحر يف هنيعي نأ :لوألا

 ربكأ نم اذه نأل ؛هلهأ يف هنع اًملخ هنوك يف هنيعي نأ :يناثلاو

 :...اًيزاغ زهج نم لضف باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 « هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب «ةرامإلا باتك ‹«ملسمو «(۳٤۲۸)مقر

 . (٥۱۸۹)مقر



 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب 0
 س ر رس

 موقي هلهأ دنع نوكي نم هيلع لكشي سانلا نم اًريثك نإف «نوعلا
 . ازغ دقف ريخب مهيف هفلخو هلهأ ةجاحب لجرلا اذه ماق اذإف «مهتاجاحب

 هفّلخ نيح - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل ىرج ام كلذ نمو

 عم ينعدتأ « هللا لوسر اي:لاقف ‹كوبت ةوزغ يف هلهأ يف هي هللا لوسر

 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ» :هل لاقف ءنايبصلاو ءاسنلا

 ىسوم فلخ امك «يلهأ يف كفلخأ نأ ينعي ''«يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم

 . هبر تاقيم ىلإ بهذ امنيح «هموق يف نوراه

 لثم هلف هللا ةعاط يف اًصخش ناعأ نم لك نأ يزاغلا لاثم نم ذخؤيو

 وأ «نكسلا نيمأت وأ «هل بتكلا ءارش يف ملع بلاط تنعأ اذإف «هرجأ

 م ت نأ رغ م ها ندم اجا كل نزف كادوا سرا لا

 هتالص يف هتمهم ليهست ىلع اًيلصم تنعأ ول  اضيأ  اذكهو ءاًئيش هرجأ

 كلذ يف كل بتكي هنإف ءيش يأ يف وأ «هئوضو يف وأ «هبايثو هناكم يف

 ا

 لثم هل ناك هللا ةعاط نم ةعاط يف اًصخش ناعأ نم نأ : ةماعلا ةدعاقلاف

 . قفوملا هللاو ءاًئيش هرجأ نم صقني نأ ريغ نم «هرجأ

 )١( يلع بقانم باب هولي يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ . . . « رفم)7317١7(,

 «بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك «ملسمو رقم)55١5(.
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 نعيش هيي ع

 اًبكَر يقل ب هللا لوُسر َّنأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۹
 لوسر» :لاق ؟َتْنأ ْنَم :اوُلاَقف ,َنوُمِلْسُملا :اوُناَق «؟ُمْوَقْلا نَم» :لاقف ٍءاَحْوَرلاِ

 هاور «ٌّنْجأ ِكَلَو ْمَعَن» :لاق ؟ْمَح اًدهلآ :ثَلاقف اًيبَص ٌةاَرْما ِهْيَلِإ تَعفَرَف «هتلا
 .''”هلسم

 حرشلا
 يضر سابع نب هللا دبع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ةكم نيب ناكم ءاحورلاو «ءاحورلاب اًبكر يقل هيب يبنلا نأ ءامهنع هللا

 :اولاق «؟موقلا نم» :مهل لاقف «عادولا ةجح يف اذه ناكو «ةنيدملاو

 ةأرما هيلإ تعفرف اهلك هللا لوسر انآ» :لاق ؟تنأ نمف :اولاقف «ءنوملسملا

 نم ثيدحلا اذه يفف «رجأ كلو معن» :لاق ؟جح اذهلأ : تلاقف « بص

 هلف ةعاط ىلع اًصخش ناعأ نم نأ وهو «هلجأ نم فلؤملا هقاس ام دئاوفلا

 ‹فاوطلا يفو «مرحأ اذإ اهدلو ةياعرب موقت فوس ةأرملا هذه نأل ؛رجأ

 . رجأ كلو جح هل :لاق «ءيش لكو «فوقولا يفو «يعسلا يفو

 رجأ هل نوكي هنإف هلهأ يف هفلخ وأ اًيزاغ زهج نميف قبس يذلاك اذهو

 . يزاغلا

 هلهجي امع لأسي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 نأ ىشخي «؟موقلا ْنَم» : لأس ةي لوسرلا نأل ؛ كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ

 الف كلذ ىلإ ةجاحلا عدت مل اذإ امأ ءاوردغي وأ اونوخيف ودعلا نم اونوكي

 مد عج نم رخال اي عج باب « حج : 0 .(17750)هقر ءهب حح نم رجأو ىنصلا حح ةحص باب حلا تانك ؛ هجرخأ )١(



 2 ىوفتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب

 Ca Sui أ نم :لوقتف «صخشلا نع لأست نأ ةجاح

 تعد اذإ نكل «' ''هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم»و «كينعي ال اميف
 . ةريصب ىلعو رمألا نم ةنيب ىلع نوكت ىتح لأساف ةجاحلا

 تافصلاب هسفن ناسنإلا فصو نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 ءالؤه نأل ؛هب سأب ال فيرعتلا دصقي امنإو رخفلا دصقي مل اذإ ةديمحلا

 هنأ كش ال مالسإلاو .نوملسم :اولاق ؟متنأ نم :اولئس امل ةباحصلا

 «ملسم انأ :لاقف ء«هسفن نع هب ناسنإلا ربخأ اذإ نكل «حدم فصو

 سأب ال كلذ نإف راختفالا لجأ نم ال ربخلا درجمل كلذ هبشأ امو «نمؤم

 يذلا هلل دمحلا : لاق ولف هللا ةمعنب ثدحتلا ليبس ىلع هلاق ول كلذكو «هب
 اذإ اًدومحم نوكي لب «هب سأب ال هنإف كلذ هبشأ امو «نيملسملا نم ينلعج

 . روظحم هيف لصحي مل
 هيف يه ةفصب هسفن فصو اذإ ناسنإلا نأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 ىهن يذلا سفنلا ةيكزتو سفنلا حدم باب نم اذه دعي ال هنإف ءرخف نودب

 .[۳۲ :مجنلا] جوت انسب راما وه 2 2002 هلوق يف هنع هللا

 نأل ؛ملاعلا دوجو منتغي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ ىلع اضيأ ٌليلد هيفو

 .هنولأسي اولعج «هللا لوسر هنأ لَك هللا لوسر مهربخأ امل موقلا ءالؤه

 لكشي امع هلأسي نأ لجأ نم ملاعلا دوجو ةصرف منتغي نأ ناسنإلل يغبنيف

 مقر « سانلا اهب كحضي ةملكب ملكت نميف باب .دهزلا تاک ‹يذمرتلا هاور (1)

 . ("ةالك) ةنتفلا يف ناسللا فك باب فلا باتك «هحام ٠ نباو 11*02
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 . هيلع
 نوكي جحلاو ءرجأ هلف هيلو هب جح اذإ يبصلا نأ :اضيأ هدئاوف نمو

 هجح نوكي يبصلا نأ سانلا ةماع دنع رهتشا دقو «يلولل ال يبصلل

 تلاق امل هِي يبنلا لوقل «هل يبصلا حح لب «هل لصأ ال اذهو «هيدلاول

 لب يبصلا نأ ملعيلو هل جحلاف «؟رجأ كلو معن» : لاق جح اذهلأ ؟ةأرملا

 .رزولا هيلع بتكي الو رجألا هل بتكي غولبلا نود نم لك
 همزل يبصلا مرحأ اذإ هنأ «جح هل معن» :هلوقب ءاملعلا ضعب لدتساو

 تيبملاو «ةفرعب فوقولاو «يعسلاو «فاوطلا همزليف ؛جحلا مزاول عيمج

 هيلع ردقي ال امو «هيلع ردقي ام لعفيف «تارمجلا يمرو «ىنمو ةفلدزمب

 . هب ىعسُيو فاطي هنإف يعسلاو فاوطلا الإ «هنع لعفُي

 ؛ببس نودب ولو يبصلا للحتي نأ سأب ال : ملعلا لهآ ضعب لاقو

 .هضرفك جحلا لفن نإ :لاقُي الو ,فلكمب سيلو «ملقلا هنع عفر دق هنأل

 لصأ نأل ؛ جرخي نأ هل زوجي الف لفنتم يبصلا اذهو «هنم جورخلا زوجي ال

 بهذم اذهو «فلكم ريغ وهو ءيشب همزلن الف «نيفلكملاريغ نم يبصلا
 تابجاوب الو «جحلا مامتإب مزلي ال يبصلا نأ هللا همحر  ةفينح يبأ

 لاس أل فلخت نوري لبن نهفات اف ناوي هةتاروظعف ينازل .جحلا

 بعتي مث « مهنايبصب نومرحي ثيح «نآلا سانلا نم اًريثك عقي اذهو «هنع

 دبال ءاملعلا روهمج بهذم ىلعف «همارحإ علخيو لمكي نأ ىبأيو «يبصلا

 بحاص هيلإ لام يذلا وهو ةفينح يبأ بهذم ىلعو «مامتإلاب همزلن نأ
 خيش ذيمالت نمو هللا همحر دمحأ مامإلا باحصأ نم «هللا همحر عورفلا
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 . فيلكتلل ًالهأ سيل هنأل مزلي ال هنأ هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 هنإف زيمم ريغ ناك نإو يبصلا نأ ىلع لدي ام اضيأ ثيدحلا اذه يفو

 يوني : ءاملعلا لاق «زيمم ريغ وهو هتين حصت فيك نكلو «جحلا هنم حصي
 . هنع زجعي ام لك هيلو لعفيو .مارحإلا يف هلخدأ هنأ هبلقب هيلو هنع

 يوني نأ جحلا يف لخد نم ىلع بجي له نّيبن نأ ٌدون ةبسانملا هذه يفو

 ؟طرتشيال وأ «ءكلذك يمرلاو « ةلقتسم ةينب يعسلاو « ةلقتسم ةينب فاوطلا

 مرحأ اذإ :لاق نم ءاملعلا نم «ءاملعلا نيب فالخ اهيف ةلأسملا هذه

 دنع هتين ددجي مل ينعي .ىلوألا ةينلا ىلع ىعسو فاطو ححلاب ناسنإلا

 فاوطلا نإ : هلوقل ًاليلعت لاق «حيحص هجح نإف «يعسلا دنع الو فاوطلا

 ةينلا يفكتف ةدابع نم ءازجأ اهلك تيبملاو يمرلاو فوقولاو يعسلاو

 لخد هنأ ةالصلا يف لوخدلا دنع ىونو ىلص اذإ ناسنإلا نأ امك «ىلوألا

 الو مايقلا الو دوجسلا الو عوكرلا يوني نأ همزلي ال هنإف «ةالصلا يف

  .جحلا كلذكف «ةدابعلا نم ءازجأ اهنأل ؛دوعقلا

 ِتْمَنْسُم كءاج ول ينعي «ةرورضلا دنع هب ىتؤي نأ يغبني لوقلا اذهو

 يدنع نكت مل ةعاسلا كلت يفو «تفطو مارحلا دجسملا تلخد انآ :لوقي

 دنع امأ «حيحص هفاوط نأو «هيلع ءيش ال هنأب يتفي نأ يغبني انهف «ةين

 نأ دبال لاح لك ىلع وهو ءْنّسْحأَف تيون اذإ كنإ :لاقُي نأ يغبنيف ةعسلا
 فارط وأ کلا فرط ها هد نع تبعي اناا کو فاوطلا ضرتن
 . ملعأ هللاو «كلذ هبشأ امو .عوطتلا
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 :لاق هنأ ب يبنلا نع  هنع هللا يضر  يرعشألا ىسوم يبأ نعو- ١

 ُهُسْفَن هب َةَبَيَط ءاَرْفَوُم الماك هيطْعُيَف ءهب رم ام ُدَقَتُي يِذَلا ُنيِمألا ٌمِلْسُملا ُنْزاَخلا»

 هيلع قفتم «َنيَقَدَصَتُملا ُدَحَأ هب هلَّرمُأ يِذَلا ىلإ ُهُعفْدَيف
 فاقلا حتفب «ِنيِقَّدصَتُملا» اوطّبضو «هب َرمأ اَم يطْعُي يذّلا» :ةياور يفو

 .حيحص اَمُهالكَو ؛عمجلا ىلع ُهُسِكَعو ءةينثتلا ىلع نونلا رسك عم

 حرشلا
 - يرعشألا ىسوم يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 رمأ ام ذفني يذلا نيمألا ُمِلْسُملا ٌنزاخلا» : لاق لكي يبنلا نأ  هنع هللا يضر

 ذحأ هب َرِمُأ يذلا ىلإ هُمفديف هسفن هب ةبيط ءارفوم ًالماك هيطعيف «هب
 . هيلع قفتم « نيقدصتملا

 عمج يذلا نزاخلا نأ ينعي ءربخ نيقدصتملا دحأو «أدتبم نزاخلا

 اهب ةبيط «هب رمأ ام ذفني يذلا «نيمألا «ملسملا :ةعبرألا فاصوألا هذه

 اًئيمأ ناك نإو اًرفاك ناك اذإ نزاخلاف «رفاكلا نم اًزارتحا ملسم وهف

 ولع امش ةرخألا ق منهل رجا ال ناقتكلا نآل رجا ل نبل هوما مذ
 ءابك ةتلعجف لَمَع نم ْاوُلِمَع ام لإ آَنْمِدَقَو # :ىلاعت هللا لاق «ريخلا نم

 < ےس ےک 2 وے ےس ےس 35 2 هو ر

 تف ةن نع :م د دَر نمو # : ىلاعت لاقو «[۲۳ :ناقرفلا] 4 اروثنَم

 « . . . هيحاص رمأب قدصت اذإ مداخلا رجأ باب «ةاكزلا باتك ‹يراخبلا هج رخآ )۱(

 «تقدصت اذإ ةأرملاو نيمألا نزاخلا رجأ باب «ةاكزلا باتك ءملسمو «(۳۸٤۱)مقر
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 ع 1
 NUN تع قيقا اكو

 يجو ڈ اًريخ لمع اذإ امأ «[7117 :ةرقبلا] € تود ایف مه

 . هرجأ ىطعيو ريخ نم فلسأ ام ىلع
 «لاملا ظفحف «هيلع نمتئا ام ىدأ يذلا ينعي نيمألا : يناثلا فصولا

 . هيف دعتي ملو «هيف طرفي ملو «هدسفي ملو

 نم سانلا نم نأل ؛هلعفي ينعي هب رمأ ام ذفني يذلا :ثلاثلا فصولا

 نيب عمجيف «هب رمأ ام لعفي ذفنمو نيمأ اذهف ‹ لساکتم هنكل اًئيمأ نوكي

 . ةنامألاو ةوقلا

 هاطعأ هب رمأ ام ىطعأو ذفن اذإ «هسفن هب ةبيط نوكت نأ : عبارلا فصولا

 هيلع ًالضف هل نأ رهظي وأ «ىطعملا ىلع نمي ال ينعي «هسفن هب ةبيط وهو
 هلام نم عفدي مل هنأ عم نيقدصتملا دحأ نوكي اذهف «هسفن هب ةبيط هيطعي لب

 . اذخا و اّسلف

 اًملسم  لاملا قودنص نيمأ  ناكو «لام هدنع لجر :كلذ لاثم

 بحاص هل لاق اذإف «هسفن هب ةبيط هبحاص هيطعيو «هب هرمأ ام ذفني ءائيمأ

 فصولا ىلع هاطعأف لاير فالآ ةرشع ريقفلا اذه طعأ نالف اي :قودنصلا

 نأ ريغ نم «لاير فالآ ةرشعب قدصت يذلاك نوكي هنإف ايب يبنلا لاق يذلا

 . لجو رع هللا نم لضف هنكلو «اًئيش قدصتملا رجأ نم صقني
 لك اميف ذيفنتلا لضف ىلعو «ةنامألا لضف ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 نمل بتكي ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نأ ىلع ليلدو «هيف طيرفتلا مدعو هيف
 قفوملا هللاو «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف اذهو « لعف نمل بتكي ام لثم ناعأ
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 a دع ا

 ةحيصنلا باب ١

 ارابخإ ىلاعت لاقو ٠١[ :تارجحلا] # وحل نومول امَنِإ 6# : ىلاعت لاق

 نیما م عات کک ااو :اي دوه نعو ء[77 : فارعألا] رک حصن » :ُدَِو حون نع

 ٦۸[. :فارعألا]

 حرشلا
 لذب يه : ةحيصنلا (ةحيصنلا باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 هوعديو «ريخلا هيخأل بحي صخشلا نأ هانعم حصنلاو «ريغلل حصنلا

 : لاقف «ةحيصنلا نيدلا ةَ يبنلا لعج دقو «هيف هبغريو «هل هنّيبيو «هيلإ

 هباتكلو هّلل» : لاق ؟هللا لوسر اي نمل :اولاق «تارم ثالث «ةحيصنلا نيدلا»

 شغلاو ركملا ةحيصنلا دضو '«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو

 لاو ةنابخلاو

 . تايآ ثالثب بابلا اذه فلؤملا رّدِص مث

 ٠١[. :تارجحلا] € ٌهَوْحِل َنوُمِموُمْلا اَمَنِإ :  ىلاعت هلوق : ىلوألا ةبآلا

 ةوخألا هذه نوكت نأ دبال هنإف ءاهب اوفصتاو ةوخألا مهيف ققحت وقحت اذإ : يأ

 . ةحيصنلل ةرمثم

 نإ # :لجو رع هللا لاق امك اونوكي نأ نينمؤملا ىلع بجاولاو
 ةّوخألا نم ىوقأ نيدلا يف ةوخألاو «نيدلا يف ةوخإ مهو *#ُهَوْحِإ َنوُنمَوُمْل

 .(200)مقر «ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ )١(



 | ةحيصنلا باب
 ح6 ظ

 اذهلو «ءيشب تسيل نيدلا مدع عم بسنلا يف ةوخألا نإ لب «بسنلا يف
 رحم داو هال ۶4 . 2 | ت 0 ن

 لاق # ّقَحْلا كدعو نو ىلهأ ْنِم نبأ م : لاق امل حونل - لجو ٌرع هللا لاق
 رس ور ند

 ٤٥ ٤٦[. :دوه] 4م راع لمع مذا تله نم سل ا ل : ىلاعت

 مهنإف «مهتاغل تنيابتو مهراطقأ .تدعابت نإو مهنإف نونمؤملا امأ
 اًئيبم «ريخلا هل اًيدبم «هيخأل اًحصان نوكي نأ دبال خألاو «ناك امهم ةوخإ

 . هل ابعاد هل كلذ

 نيح هموقل لوقي «لسرلا لوأ وهو «حون لوق يهف : ةيناثلا ةيآلا امأ

 : فارعألا] نوما اک ام هنأ رص معو کک حصنآو ٭ : ىلاعت هللا ىلإ مهاعد

 . حصان ينكلو .رداغالو .عداخ الو «مكل شاغب تسل ينعي 1

 :فارعألا] ٦۸[. (

 مهل اًيدبم اًحصان هناوخإل نوكي نأ ءرملا ىلع بجي لاح لك ىلعو

 . قفوملا هللاو «ةيناميإلا ةوخألا كلذب ققحي ىتح «هيلإ مهل اًيعاد ءريخلا

 : ثيداحألا امأو

 ّيِبّنلا َّنأ_ هنع هللا يضر- ٌيِراَّدلا سؤأ ِنب ميمت ةّيقُر يبأ نع :لّوألاف- ١

 ٍةّمثألَو ءهِلوُسَرلَو «هباتكلو ,هلل» :َلاَق ؟ْنَمِل :اَنْلُق «ةَحيصْنلا ُنيَّدلا» :لاق هي

 .هلسم هاور «ِمِهَتَماَعَو ,نيملسملا

 . (۳۸۲)ص هجيرخت مدقت 2غ
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 حرشلا

 : ثيداحأ ةثالث ةحيصنلا باب ىف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 : لاق لَك يبنلا نأ «هنع هللا يضر يرادلا سوأ نب ميمت نع لوألا ثيدحلا

 نأ لجأل ةا اًثالث اهررك «ةحيصنلا نيدلا «ةحيصنلا نيدلا ,ةحيصتلا نيدلا»

 اي نمل :انلق . هابتناب ةي يبنلا هلوقي ام ىقلتي ىتح عماسلاو بطاخملا هبتني

 «مهتماعو «نيملسملا ةمئألو .هلوسرلو ,هياتكلو ءهلل» : لاق ؟هللا لوسر

 ظ : ةحيصنلا لحم ىه ءايشأ ةسمخ

 هل دبعتلاو «ىلاعت هلل صالخإلاب نوكت - لجو رع - هلل ةحيصنلاو

 اًبلط هرماوأب موقيف «ةبحم دبعلا هل دبعتي لجو رع هللا نأل ؛ اًميظعتو ةبحم

 . ىلاعتو هناحبس

 هناسلو هبلقب هّيرل اًركاذ اًمئاد ناسنإلا نوكي نأ :هلل ةحيصنلا نمو

 هللا ركذي نأ عيطتسي ناسنإلاو «هركذل دودح ال هنإف بلقلا امأ «هحراوجو

 ءيش لك يف نأل ؛ عمسي ام لك يفو «ءاشي ام لك يفو «لاح لك ىلع هبلقب

 قلخ ىف ركفيف «هناطلسو هتمظعو هتينادحو ىلع لدت ةيآ ىلاعت هلل

 نم هللا تايآ يف ركفيو «راهنلاو ليللا يف ركفيو «ضرألاو تاومسلا
 ثدحيف .«كلذ ريغو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا

 . هبلق يف لجو رع هلل اًركذ اذه
 تكهتنا اذإ لجو رع هلل راغيف «هلل هتريغ نوكت نأ هلل ةحيصنلا نمو

 مقتني ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف ءاذكه ةع ىبنلا ناك امك .همراحم



 ةحيصنلا باب
 ج6

 مراحم تكهتنا اذإ هنكلو «هسفنل مقتني ال هيف سانلا لاق امهم ءاّدبأ هسفنل

 راغيف :؟”ىلاعت هللا تامرح كهتني نمم اًماقتنا سانلا دشأ راص هللا

 الإ هللاب ٌىزهتسي وأ هللا متشي وأ هللا بسی اًدحأ عمسي الف ؛هبر ىلع ناسنإلا

 نم اذه نأل ؛رمألا يلول هرمأ عفر ولو ىتح هيلع ركنأو كلذ نم راغ

 . لجو رع هلل ةحيصنلا

 «هدابعل هعرش يذلا ىلاعت هللا نيد نع بذي نأ : هلل ةحيصنلا نمو

 هنأكو نيدلا نوضرعي نيذلا نيدحلملا ىلع دريو «نيدئاكلا ديك لطبيف

 ناسنإلا نأل ؛ةيرح دويق نيدلا نأ ةقيقحلاو « مهتايرح نع سانلا ديقت دويق

 ؛ناطيشلل ديقت اذهب ديقتي مل نم «هللا نيد يفو ؛هللابو لجو رع هلل ديقتي

 دحأ سفن نكست الف ءاّمئاد ةمامه سفنلا نأل «ناطيشلا تاوطخ يفو

 . رش يف امإو «ريخ يف امإ : ءيش يأ يف ممه اهل نوكت نأ دبال لب ءاّدبأ

 : لاق ثيح «ةينونلا يف هللا همحر ميقلا نبا لوق نسحأ امو

 هلاوقلخ يذلاقرلانماوبره

 نا طيشلاو سفنلا قر باولبو

 امو # :ىلاعت لاق .هللا ةدابع وهو هل اوقلخ يذلا قرلا نم اوبره

 قرلا اذه نم اوبره مهنكل ء[١٥ :تايراذلا] 4 نوُدِبْحيِل الإ نولاو نأ ٌتَسَلَح

 . ناطيشلاو سفنلا قر يلإ ةداعسلا لامكو ةيرحلا لامك وه يذلا

 ماثالل لي هتدعابم باب «لئاضفلا باتك «ملسم هجرخأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل )١(

 .(۲۳۲۸)مقر « . . .هرايتخاو
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 ىوهلا هيلع يلمتو ناسنإلا قرتست  اهرش نم هللاب ذوعن - سفنلاو

 : رعاشلا لاق امكو «لقعلا لاز ؛ىوهلا بلغ اذإو ءاهاوهل اًحتضاخ نوكيف

 ةمادم رکشو یوه رکش :ناركش

 ؟ناركس هب نم ةقافإ ىتمف

 «ناركس هيف هنإ: لوقيف «هللاب ذايعلاو رمخلا برشي اصخش فصي
 ال اذه نأ حضاوو ؟ناركس هب نم ةقافإ ىتمف «ةمادملا ركسو ىوهلا ركس

 . ةقافإ هل ىجرت

 ىتح «ناطيشلل الو سفنلل ال لجو رع هلل دبعتي ناسنإلا نأ لصاحلاف

 . هعفنت الو هرضت يتلا دويقلا نم ررحتي

 اذه نأل ؛ هللا دابع يف هللا نيد اّناب نوكي نأ : لجو رع هلل ةحيصنلا نمو

 امك لجو َّزع هللا ىلإ سانلا نوعدي هللا ىلإ ةاعُد مهف مهلك لسرلا ماقم

 هلا اودا ب اوسر وَما لڪ ىف قب َدَقَلَو » 1 وأم

 CONES GNSS قنبر ترا نيكي

 وو يو يدعم

 . ميقتسملا هطارص مكايإو انيدهي نأ ىلاعت هللا لأسن

 رع هللا باتكل ةحيصنلا نيدلا نم اضيأ ىنعي «هباتكلو» : ي لاق مث

 نه لزا ىقلاو اإ دمحم ىلع لزن يذلا هللا باتك لمشي اذهو لجو

 بجي هب تربخأ ام نأ يأ ءاهرابخأ قيدصتب بتكلا هذهل ةحيصنلاو «لبق

 . هقدصن نأ

 راول علقت ع دمحلا هللو - نآرقلا نال ؛ رهاظف نآرقلل ةبسنلاب امأ
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 «نامزلا رخآ يف لجو رع هللا هعفري نأ ىلإو اذه انموي ىلإ يب يبنلا دهع

 ترّيغو تفّرح دق اهنإف ةقباسلا بتكلا امأو «ريبكلاو ريغصلا هؤرقي
 :همكح ةحص داقتعاو هربخ قيدصت بجي هنإف اهنم حص ام نکل «تلّڈبو
 . انعرش نم ليلدب الإ ةقباسلا بتكلا ماكحأب نيدبعتم انسل اننكل

 هفّرح ْنَم عفادي «هنع ناسنإلا عفادي نأ :هللا باتكل ةحيصنلا نمو

 ءةدايز هيف نأ وأ ءاّصقن هيف نأ معز نم وأ ءاّيونعم اًميرحت وأ ءاّيظفل اقيرحت

 ىلع لزن يذلا نآرقلا نأو «صقن هيف نآرقلا نأ نوعي ًالثم ةضفارلاف
 عامجإ كلذب اوفلاخف . نيملسملا يديأ نيب دوجوملا اذه نم رثكأ دمحم

 Se را واو دمحلا هللو  نآرقلاو «نيملسملا

 مل لَو َرْكِذلَأ الرب نڪ نإ 8 :ىلاعت هلوق بّذك دقف ؛ءيش هنم صقن
 ضقت دق هلأ عدا نمو «هظفحت لفكت لجو عاف 1١ + رجحلا] 4 نوط

 عجريو بوتي نأ هيلعف «ٌلجو رع هللا بدك دقف ؛هنم لزتخا اًدحاو افرح
 . ةدرلا هذه نم هللا ىلإ

 ؛نيملسملا نيب هانعم ناسنإلا رشني نأ :هللا باتكل ةحيصنلا نمو

 اذإف «رييغتالو فيرحت هيف نوكي ال ثيحب «هرهاظل قفاوملا حيحصلا ىنعملا

 رع هللا باتك نم ةيآب يتأي نأ هللا باتكل ةحيصنلاو ريخلا نم نإف اًسلجم سلج
 نيب اهتءارق رثكت يتلا تايآلا اميسالو ءاهانعم حضويو «سانلل اهنّيبي لجو

 ؛ ةعكر لك يف ةالصلا ناكرأ نم نكر ةحتافلا نإف «ةحتافلا لثم ؛نيملسملا

 يدي نيب اهرسف اذإف ءاهتفرعم ىلإ سانلا جاتحيف «درفنملاو مومأملاو مامإلل
 . لجو رع هللا باتكل ةحيصنلا نم اذه نإف ؛ مهل اهنّيبو سانلا
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 نآرقلا اذهب ملكت ىلاعت هللا نأب نمؤت نأ : هللا باتكل ةحيصنلا نمو

 نود فورحلا مالكلا سيل «ىنعملاو فرحلا ؛ لجو رع همالك هنأو «ةقيقح

 هب ملكت ّىنعمو اًظفل هللا مالك هنإ لب «فورحلا نود يناعملا الو «يناعملا

 هللا لاق دقو لَو دمحم ىلع هب لزن مث مالسلا هيلع ليربج هنم هاقلتو

 نم َنوْكَتِل کيل لڪ 1ع 29 يلا عقلا دب آن 7 ميلكا تم ليكم » ا

 ىلع : لاق فيك لمأتو ۱٩٩[« 1 : رشحلا] نيم رع اسلي ج 9 ترشا

 لصي مل نإ نذألا نكلو «هينذأب هعمسي هيب لوسرلا نأ عم 4ك َكبلَق

E Eام الإ سفنلا يف رقتسي الف < نيالا يل رع  

 سملا وأ «نيعلاب ايؤرلا قيرط نع وأ «نذألا قيرط نع بلقلا ىلإ لصو
 اذهلو «بلقلا وهو رارقلا مهملاف ءمفلاب قوذلا وأ ‹فنألاب مشلا وأ «ديلاب

 وق نإ ةفييضتلا نم لد اذهب لعوب # وقتل ل كلم لع # : لاق

 هنإ : لوقي نأ وأ «هللا مالك سيلو هللا مالك نع ةرابع نآرقلا اذه نإ : لئاقلا

 a .«كلذ هبشأ ام وأ «هللا تاقولخم نم قلخ

 . ىنعملاو ظفللا : اًقح هللا مالك

 اذه مارتحاب ناسنإلا موقي نأ: لجو رع هللا باتكل ةحيصنلا نمو

 : نيثدحلا نم رهاط وهو الإ نآرقلا سمي ال نأ كلذ نمف «ميظعلا نآرقلا

 ءارو نم وأ ''"«رهاط الإ نآرقلا نسمي ال١ ةي يبنلا لوقل ؛ربكألاو رغصألا

 ناعأل و ا ا ملا هنإت لئاش دا رو نمدكتم نسذأا ؟لئاع

 )١( يف كلام هجرخأ الموطأ)١/١99(.
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 a O جا

 نم اذه نأل ؛اًرهطتم الإ بلق رهظ نع ولو نآرقلا أرقي ال نأ بوجولا ليبس
 .نآرقلا مارتحا

 هيف نهتمي عضوم يف هعضت ال نأ : لجو َّرع هللا باتكل ةحيصنلا نمو

 اذهلو «كلذ هبشأ امو تاروذاقلا لحمك «هل اًناهتما هيف هعضو نوكيو

 يف سوردلا نم اوهتنا اذإ نايبصلا ضعب هعنصي امم رذحلا بجي
 يف فحصملا نم ءازجألا اهنيب نم يتلاو مهتاررقم اوقلأ «مهسرادم

 . هللاب ذايعلاو «كلذ هبشأ ام وأ ةلابزلا يف وأ تاقرطلا

 هب سأب ال اذه نإف «ةبيطلا ةرهاطلا ضرألا ىلع فحصملا عضو امأو

 عقي وهو «هل ةناهإ الو «نآرقلل ناهتما هيف سيل اذه نأل ؛هيف جرح الو

 نيب هعضي دوجسلا دارأو فحصملا نم أرقيو يلصي ناك اذإ سانلا نم اًريثك

 . ملعأ هللاو «هب سأب الف فحصملل ةناهإ الو اًناهتما دعي ال اذهف « هيدي

 للك هللا لوسرل ةحيصنلاو «هلوسرلو» : هيب يبنلا لاقف ةثلاثلا امأو

 : ءايشأ نمضتت

 : قلخلا عيمج ىلإ هلسرأ ىلاعت هللا نأو «هتلاسرب ماتلا ناميإلا : لوألا

 ساتل َكَتْلَسرَأَو # : ىلاعت هللا لاق .مهْنجو مهسنإ لب «مهمجعو مهبرع

 كسل ودرع لع نالا لرب ىلا كرات # : ىلاعت لاقو ء[۷۹ : ءاسنلا] * الور

 اًدمحم نأب نمؤتف «ةريثك اذه يف تايآلاو ء[١ :ناقرفلا] © ان يِمَلَعلل

 . سنإو نج نم قلخلا عيمج ىلإ هللا لوسر
 «قودصم قداص هنأو «هربخ قيدصت :ِةِْكَ هللا لوسرل ةحيصنلا نمو
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 ' < ا

 زواجتت ال ثيحب «هل عابتالا قدص : كك هللا لوسرل ةحيصنلا نمو

 لوسرلا نإف «تادابعلا عيمج يف كمامإ هلعجتف ءاهنع صقنت الو هتعيرش

 نم الإ «هاوس عبتي نأ دحأل لحي الو ءاهعوبتم وهو ةمآلا هذه مامإ وه ةي

 سيل ام ةنسلا ملع نم هدنع نوكي ثيحب «لوسرلا نيبو هنيب ةطساو ناك
 هنأب اًدقتعم نوكت نأ طرشب لجرلا اذه عبتت نأ جرح ال ذئنيحف «كدنع

 الإ عيرشتلاب لقتسي دحأ ال هنأل ؛ لقتسم هنأ ال «ةعيرشلا نيبو كنيب ةطساو

 لاق امك الب لوسرلا نع غلبم وهف هاوس نم امأ : هللا رمأب هيب لوسرلا

 . ةي ولو ينع اوغلبا الب لوسرلا
 بذلاف e هتعيرش نع بذلا : ةي هللا لوسرل ةحيصنلا نمو

 ءاهنم سيل ام دحأ اهيف ديزي ال نأب اهنع بذلاو «دحأ اهصقتني ال نأب اهنع

 «دحاو باب اهلك عدبلا نأل ؛ةيدقعلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا عدبلا لهأ براحتف
 ةعدب لك» : ةى لوسرلا لاق امك «ةلالض اهلك «دحاو لقح اهلك

 فلاخ ام لك «ةيدقع الو ةيلعف الو ةيلوق ةعدب اذه نم ىنثتسي ال ''”«ةلالض

 .ةعدب وهف لمعلا يف وأ لوقلا يف وأ ةديقعلا يف هب ءاج امو يب يبنلا يده

 هب نوبراحي ام لثمب عدبلا لهآ براحت نأ ةئ هللا لوسرل ةحيصنلا نمف

 ءازج «لعفلابف لعفلاب اوبراح نإو «لوقلابف لوقلاب اوبراح نإ ؛ةنسلا

 )1١( ص ر مدقت )758(.

 )۲( ص هجيرخت مدقت )۳۲۸(.
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 الك هللا لوسرل ةحيصنلا نم اذه نأل ؛اًقافو .

 نأل ؛مهتبحمو مهميظعتو هباحصأ مارتحا : الب ىبنلل ةحيصنلا نمو

 اذهلو «هب سانلا صخأو سانلا نم هتصاخ لاك ال ناسنإلا بحص

 هللا لوسر باحصأ مهنأل ؛نورقلا ريخ  مهنع هللا يضر  ةباحصلا ناك

 ءيش ىلإ راشأ وأ «مهزمل وأ ,.مهضغبأ وأ «ةباحصلا بس نمف هوك

 وهف لوسرلل حصان هنأ معز نإو ءب لوسرلل حصني مل هنإف «هيف مهتهبي
 لوسرلا بحت تنأو مهضغبتو ةه لوسرلا باحصأ بست فيك «بذاك

 نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا» ايب يبنلا نع ءاج دقو ؟هل حصنتو
 باذكلا ىرتفملا باسلا مهبسي هيب لوسرلا باحصأ ناك اذإف ''«للاخي

 ةقيقحلا يف وه لب «هل حصني ملو دلو لوسرلا بس دق ةقيقحلا يف هنإف
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا مه انيلإ ةعيرشلا ةلمح نأل ؛ةعيرشلا يف حدق

 .حدقو مذ لهأ اهتلقن نأل ؛ةعيرشلاب قثوي مل حدقلاو ٌبسلل ًالهأ اوناك اذإف

  ةيفاعلا هللا لأسن لجو رع هلل تس - مهنع هللا يضر ةباحصلا بس نإ لب

 ‹حدقلاو مذلل ٌلهأ مه نم هنيد لمحلو كي هيبنل راتخي نأ هتمكح يف حدقو

 اذهف «مهميظعتو مهمارتحاو هباحصأ ةبحم الب لوسرلل ةحيصنلا نم اذإ
 . نيدلا نم

 مامإلاب دارملاو «مامإ عمج ةمئألا «نيملسملا ةمئالو» :لاق : عبارلا

 ‹يڏمرتلاو «(۸۲۳٤)مقر ‹ سلجي نأ رمؤي نم باب «بدأللا باتك «دوادوبآ هج ر خا )۱(

 . بیرغ نسح : لاقو .(۲۳۷۸) مقر ثیدح )٤0(« مقر باب .دهزلا باتك
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 ةمامإو دخلا يملا : نيمسق ىلإ مسقنيو «هرمأب رمتؤيو هب ىدتقي نم
 . ةطلسلا يف

 .نيدلا ةمئأ مه ءاملعلاف «ءاملعلا يديب يه :نيدلا يف ةمامإلاف

 ةعيرش ىلع مهنولديو «هيلإ مهنودهيو «هللا باتكل سانلا نودوقي نيذلا

 كيور فات رو نيععرلا ةانعءاغد يف ىلاعتو كرابت هللا لاق «هللا
 اولأس ام مه ء[4 : ناقرفلا] € اًماَمِإ <ريقتملل امج هلو برع ةف اتطرذو

Aال نمحرلا دابع نأل ؛نيدلا ةمامإ هللا اولأس لب  

 ايب لوسرلا لاق دق لب «ةرامإلا نوبلطي الو سانلا ىلع ةطلسلا نوديري

 اهتيتوأ نإ كنإف «ةرامإلا لأست ال»  هنع هللا يضر  ةرمس نب نمحرلا دبعل

 مهنكل ''''اهيلع تنعأ ةلأسم ريغ نع اهتيتوأ نإو ءاهيلإ تلكو ةلأسم نع
 م > ص ص ص

 0 9 : اهنع هللا لق يتلا «نيدلا ةمامإ نولأسي

Aتود هب 3 : لاقف ۲٤١[. :ةدجسلا] € وقوي | اتات د اوناكحو أ  

 . اراب
 ناسنإلا صرحي نأ وه «ملعلاو نيدلا يف نيملسملا ةمئأل حصنلاو

 «هتمأ نيبو يي لوسرلا نيب ةطساولا مهنإف «ملعلا نم مهدنع ام ىقلت ىلع

 انتقو يف لئاسولا ترثك دقو «ةليسو لكب مهنم ملعلا يقلت ىلع صرحيف
 ملعلا يقلت ىلع صرحيلف «كلذ ريغو قلتو ليجستو ةباتك نم دمحلا هللو

 ء4 غاب هل كداب ال » : ىلاعت هلوق باب «روذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ (1)
 اًريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن باب غناميآلا تاک ءملسمو 1571(2؟)مقر

 .(190١؟)مقر ءاهنم
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 ‹هخيش هيلإ هاقلأ ام ريغ ىلع هاقلتي امبرف ملعلا يقلت يف عرست اذإ ناسنإلا

 َلَجَحَتِل َكَناَسِل ب كرت ال » : ىلاعت لاقف «سبدألا اذه وایم ىبنلا هللا بدأ دقو

 :ةمايقلا] 4 تارق عياف هلنأرق اذف هنا ءرقو معمح انّيلع © وپ ١١ -١8[« نال E See lS e 2 lG N A ES 5 و ا ا کے و ر ورو ا ر < م

 هللا لاقف ءًارقيف نآرقلا هيلع ىقلأ اذإ مالسلا هيلع ليربج ردابي ناك ةي يبنلا

 ىتح اًرس الو ناسللا كرحت ال ينعي ءب لجعل كاسل وب رخ ال 9 ىلاعت

 .هأرقا كلذ دعب مث «ةءارقلا نم ليربج ىهتني

 لفكت ء[۱۹- 18 :ةمايقلا] € ماب اتمع َّنِإ مث © مارق عنا هتأرف ادل #

 اذإ ناسنإلا نأ عقوتملا نأ عم «هاسنت نل كنأ ينعي هنايبب لجو رع ةبرلا

 هللا لاق نكل «لمجلا ضعب ىسني امبر هئاقلإ نم يقلملا يهتني ىتح تكس

 . مابا نل # : لجو رع

 مهتاروع ناسنإلا عبتتي ال نأ :نيملسملا ءاملعل اًضيأ حصنلا نمو

 .نوئطخي دقو نولزي دق «نيموصعم ريغ مهنأل ؛هيف نوئطخي امو مهتالزو
 ملعلا .ىقلتي نم اميس الو «نوباوتلا نيئاطخلا ريخو «ءاطخ مدآ ينب لكو

 اهب ئطخي يتلا ءاطخألا لمحت يف سانلا غلبأ نوكي نأ بجي ال هنإف

 ضعب ىلع هنوهبني ؛هذيمالت نم عفتنا ناسنإ نم مكف ءاهيلع ههبنيو «هخیش

 ؛ةريثك ءاطخأ ىلعو «يلمعلا أطخلا ىلع وأ «يملعلا أطخلا ىلع ؛ءيشلا

 يش ناسالا وال

 يف ءاج هنإف «تالزلا يقلت ىلع اًصيرح نوكي ال نأ مهملا ءيشلا نكل

 اوذؤت ال ؛هبلق ناميإلا لخدي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي» :ثيدحلا
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 |يدن تححجُم# كن

 يف ولو هللا هحضف هيخأ ةروع عبتت نم هنإف «مهتاروع اوعبتت الو «نيملسملا
 ؟ءاملعلاب فيكف ةماع نوملسم مهو اذه «' '"«همأ تيب

 ءاملعلا م ا وسلا اهر ءايلعلا تار نوطقتليب قيدلا نإ

 مهملع ىلإ نوئيسمو ءاًّيصخش ءاملعلل نوئيسم لب «بسحو اًيصخش
 ءاملعلا نأل ؛ مهتهج نم ىقلتت يتلا ةعيرشلا ىلإ نوئيسمو «هنولمحي يذلا

 تاروع نوكت ال دق يتلا مهتاروع ىلع اوعلطا اذإو «مهيف سانلا قثي مل اذإ

 نم مهدنع امبو ءاملعلاب مهتقث لقت هنإف « ضرغملا اذه رظن بسح ىلع الإ
 لوسرلا ةنس نم هنولمحي يذلا عرشلا ىلع ةيانج اذه يف نوكيف «ملعلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 نع عفادت نأ ملعلا لهأ نم نيملسملا ةمئأل كتحيصن نم كلذل

 هن لب اًئيش تعمس اذإ تکست ال نأو «تعطتسا ام اهرتست نأو «مهتاروع

 لقت دقو «ةحيحص ريغ ءايشأ هنع لقني امبر «هلأساو هعم ثحباو «ملاعلا

 ناك اذإ - ةيفاعلا هللا لأسن  سانلا نكل .ةحيحص ريغ ءايشأ انريغ نعو انع

 هوبسن «هلوق ُسانلا لبقي ملعلا لهأ نم اًدحأ اوفرعو اًنيش اوبحأو ىوه مهل
 تلق ام اًدبأ لاق «لوقلا هيلإ بسن يذلا سفن تلأس اذإ مث «ملاعلا اذهل

 ردق ىلع ملاعلا بيجيف «لاؤسلا ةغيص يف ًالثم لئاسلا ئطخي دقو ءاذك

 )١( «نمؤملا ميظعت يف ءاج ام باب «ةلصلاو ربلا باتك «يذمرتلا هجرخأ رقم)۲٠۳۲(«

 )مقر ٌةبيغلا يف باب «بدأللا باتك «دوادوبأو ‹«رمع نبا ثيدح نم ٤۸۸۰(‹ نم

 عملا قف لوح و ‹يملسألا ةزرب يبأ ثيدح 52۹۷/0 ٤٤ ةةززي یب ثيذحي نم

 هنع هللا يضر نابوث ثيدح نم (7794/0) اًضيأ هجرخأو .
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 دقو ءًأطخلا لصحيف «وه هسفن يف ام بسح ىلع لئاسلا همهفيو لاؤسلا -

 ههجو ريغ ىلع لئاسلا همهفي نكل لاؤسلا مهف دعب باوصلاب ملاعلا بيجي
 . لقنلا يف ئطخيف

 ال نأ نيدلاو ملعلا يف نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا نم لاح لك ىلعو

 كنع تعمس لقو لصتا .مهل رذعلا سمتلي لب ‹مهتاروع ناسنإلا عبتتي

 طلغو أطخ اذه نأ نظأ : لق «معن: لاق اذإف؟حيحص اذه له اذكو اذك

 دق امبرو «هیف أطخأ هنأ نظتو هفرعت ال اًئيش حرشي امبرو كل نيبي ىتح

 مامإ لوأ لاق دقو ءاذه ىلع اروکشم نوكتو «تنأ ههبنتف ءيش هيلع يفخ

 «هنع هللا يضر ركب وبأ ءب لوسرلا دعب ةمألا هذه يف ةطلسلاو نيدلا يف

 نإ :هسفن نع ثدحتي مهبطاخي وهو سانلل لاق «ةبطخ لوأ بطخ ثيح

 .رشب ناسنإلا نأل كلذو . ينوميقأف تججوعا

 رطخلا «ميظع هرطخ ملاعلا نأل ؛ملعلا لهأ اميسالو كاخأ موقف

 وهف «لوزنلاو ولعلل نوكت رطخلا ةملك نأل ؛عيفرلا رطخلاو «يللزلا

 ىلع لض أطخأ نإو ءاّريثك اًقلخ هدي ىلع هللا ىده باصأ نإ «ميظع هرطخ

 . تالزلا مظعأ نم ملاعلا ةلزف «ريثك قلخ هدي

 نأو «مهنع عفادن نأو ءانئاملع ضارعأ يمحن نأ بجي :لوقأ اذهلو

 نأو «مهلأسن نأو «مهب لصتن نأ اذه عنمي الو «مهئاطخأل رذعلا سمتلن

 . نيملسملا ةمئأل نيحصان نيصلخم نوكن ىتح مهشقانن نأو « مهعم ثحبن

 ءارمألاو ءءارمألا مهو ةطلسلا ةمئأ : نيملسملا ةمئأ نم يناثلا عونلا

 «مثإلاب ةزعلا هذخأت دق هتطلسل هنأل ؛ءاملعلا نم أطخ رثكأ بلاغلا يف
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 نيملسملا ةمئأ نم بلاغلاف «أطخلاو باوصلا ىلع هتطلس ضرفي نأ ديريف

 . هللا ءاش ام الإ ءاملعلا نم رثكأ مهيف أطخلا نأ ءارمألا مهو ةطلسلا يف

 «سانلا نيب اهرشنن ال نأو «مهئواسم نع فكن نأ يه مهل ةحيصنلاو

 «مهرشابن نأ عيطتسن انك اذإ ةرشابملاب ءانعطتسا ام ةحيصنلا مهل لذبن نأو

 عيطتسن ال انك اذإ مهب لصتي نمب لاصتالاب وأ «عيطتسن ال انك اذإ ةباتكلاب وأ

 ىلإ لصت مل بتك ولو «مهل ةباتكلا ناسنإلا عيطتسي ال اًنايحأ هنأل ؛ةباتكلا

 . حصنلا نم اذهف «ههبنيو لوؤسملاب لصتي ٍدحأب لصتيف «لوؤسملا
 وه لب ءطقف مهيلع يصخش ناودع هيف سيلف مهئواسم رشن امأ

 اهرودص تألتما اذإ ةمألا نأل ؛اًعيمج ةمألا ىلعو مهيلع يصخش ناودع

 لصحت ذئنيحو «مهتذبانو «ةالولا تصع اهرومأ ةالؤ ىلع دقحلا نم

 يف رومألا ةالُو ةبيه تيقب اذإف «نمألا لوزيو «فوخلا دوسيو « ىضوفلا

 فلاخت ال يتلا مهمظنو مهرماوأ تيمحو «ةبيه مهل راص رودصلا

 .ةعيرشلا

 ءءاملعلا مهو نيدلا ةمئأ «نيعونلا لمشت نيملسملا ةمئأ نأ مهملاف

 «ناطلسلا ةمئأو «نايبلا ةمئأ لقف تئش نإو «ءارمألا مهو ناطلسلا ةمئأآو

 ءارمألا مهو ناطلسلا ةمئأو «سانلل نوتّيبي نيذلا ءاملعلا مهو نايبلا ةمئأ

 ملعلا ةمئأ ءاوس نيملسملا ةمئأ اَذِإ ءناطلسلا ةوقب هللا ةعيرش نوذفني نيذلا

 صرحن نأو «مهحصانن نأ انيلع بجي ناطلسلاو ةوقلا ةمئأ وأ «نايبلاو

 نوكن نأ ىلعو «مهبياعم رتسو مهنع عافدلا يف «مهل ةحيصنلا لذب ىلع

 نأ دقتعن امبر هنأل ؛ مهنيبو اننيب مهل أطخلا كلذ نايب يف اوئطخأ اذإ مهعم
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 ريغ هنأ انل نّيبت هانشقان اذإو ئطخم ريمألا اذه نأ وأ ئطخم ملاعلا اذه

 . اًريثك اذه عقي امك «ئطخم

 ىلع ريمألا نع وأ ملاعلا نع ءايشألا هذه انل لقنت امبر اضيأ كلذك

 - هللاب ذايعلاو - سانلا ضعب نآل ؛لقانلا نم دصقلا ءوسل امإ ءاههجو ريغ

 ام مهيلع لقني دصقلا ئيس نوكيف «ءارمألابو ءاملعلاب ءوسلا ريهشت بحي

 ام ريمأ نع وأ ملاع نع انعمس اذإف «هولعفي مل ام مهيلإ بسنيو ؛هولوقي مل
 ىتح هتّيبتو رمألا نايبو «هتشقانم ةحيصنلا مامت نم دبالف أطخ هنأ ىرن

 . ةريصب ىلع نوكن

 ‹نيملسملا ةماعل حصنلا ىنعي «مهتماعو» : لوقيف ثيدحلا رخآ امأ

 حلص اذإف ؛ ةماعلا تحلص اوحلص اذإ ةمئألا نأل ؛ةماعلا ىلع ةمئألا مدقو

 أدب كلذل «ةماعلا تحلص ءاملعلا حلص اذإو «ةماعلا تحلص ءارمألا

 ةمامإلا مهل نيذلا ةمئألا مهب دارُي ال نيملسملا ةمئأ نأ ملعُيلو ءمهب

 هنإف ةسردم يف ولو ةرمإ هل نم لكف «معأ وه ام هب دارُي نكلو «ىمظعلا

 . هدي تحت نم حلص « حلصو حصون اذإ «نيملسملا ةمئأ نم ربتعي

 نأو «كسفنل بحت ام مهل ٌبحت نأب نيملسملا ةماعل ةحيصنلاو

 هب مهركذت نأو «هنع اولض اذإ قحلا ىلإ مهيدهت نأو «ريخلا ىلإ مهدشرت

 ملسملا» : لاق ةَ لوسرلا نأل ؛ةوخإلا ةلزنمب كل مهلعجت نأو «هوسن اذإ

 هضعب شي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :لاقو .''”(ملسملا وخأ

 س ,((555؟)مقر «..ملسملا ملسملا ملظي ال باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 دم
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Eلثمك مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم» : : لاقو  

 رهسلاب دسحلا رئاس هل ىعادت ؛وضع هنم ىكتشا اذإ .دحاولا دسجلا

 اذه نإف « كئاضعأ نم ءيش فرطأ يف ملأب تسسحأ اذإ تنأف ''"«ىّمحلاو
 اذإ ءاذكه نيملسملل نوكت نأ يغبني كلذك «ندبلا عيمج ىلع يرسي ملألا
 . تنأ كيلإ عجري رمألا امنأكف نيملسملا نم دحأ ىكتشا

 اذإ كنأل ؛هنيبو كنيب اًرس ناسنإلا ةبطاخم يه ةحيصنلا نأ ملعُيلو

 تملكت اذإ نكل «حصان كنأ ملعو «هسفن يف ترثأ هنيبو كنيب اًرس هتحصن

 نظي دقو ا ةزعلا هذخأت دق هنإف ؛ ؛ هيلع سانلا مامأ

 نكل «لبقي الف سانلا نيب , هتلزنم طحو هخيبوتو هنم ماقتنالا ديرت امنإ كنأ

 ا5 لبو ت و ا اها راس نيبو كاني تا

 اض وە الاه ف م نأ لوؤسملا هاو

 ْتْعَباَب» :لاق  هنع هللا يضر هللا دبع ِنْن ٍريرَج نع :يناثلا 9 ۲

 ٌقفتم «مِلْسُم كِل حْضْنلاَو ءةاكَّزلا ِءاتيإو ةالّصلا ماقإ ىلع 5 هللا لوس
 هلع

 .(۸۰٥۲)مقر .ملظلا ميرحت باب .ةلصلاو ربلا باتك .ملسمو

 «ملسمو «(٣۰۲٦)مقر E . نينمؤملا نواعت باب «بدألا باتك ‹«يراخبلا هج رخأ )۱(

 . (٥۸٥۲)مقر ‹مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب .ةلصلاو ربلا باتك

 ءملسمو «(۰۱۱٦)مقر ‹مئاهبلاو سانلا ةمحر باب «بدأللا باتك ‹يراخبلا هج رخ )۲(

 .(1085١)مقر ‹ مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب «.ةلصلاو ربلا باتك

 = «(۷٥)مقر . «ةحيصنلا نيدلا» : هِي يلا لوق باب «ناميإلا باتك .يراخبلا هجرخأ )۳(



 ءهحيصنلا باب

 ْمُكُدَحأ ُنِمْؤُي ال» :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر  سنأ ْنَع :ثلاثلا - ١
 2030 52006 هو 0. 0-00 8

 . هيلع قفتم «هسفنل ّبِحُياَم هيخأل ٍّبِحُي ىَنَح

 هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع- هللا همحر  فلؤملا لاق
 لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ ىلع ةي يبنلا تعياب :لاق

 قحو «ضحم يمدالل قحو «هلل ضحم قح :ءايشأ ةثالث هذه ؛ ملسم

 . «ةالصلا ماقإ» هلوق وهف ؛ هلل ضحملا قحلا امأ «كرتشم

 هجولا ىلع E ناسنإلا اهب يتأي نأ :«ةالصلا ماقإ» ىنعمو

 اهتابجاوو اهناكرأب موقيو ءاهتاقوأ يف اهيلع ظفاحيف .بولطملا

 . اهتابحتسمب كلذ ممتيو ءاهطورشو

 نإف «ةعامجلا عم دجاسملا يف ةالصلا ةماقإ لاجرلل ةبسنلاب اذه نمو

 وه لب «مثآ وهف رذع الب ةعامجلا نع فلخت نمو «ةالصلا ةماقإ نم اذه '

 نودب ىلص اذإ - هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيشك  ءاملعلا ضعب دنع

 نكلو «هنم لبقت ال «هيلع ةدودرم ةلطاب هتالصف ؛ةعامجلا ريغ عم رذع

 ةالص كرت نمف «حيحصلا وه اذهو «مثإلا عم حصت اهنأ ىلع وه روهمجلا

 حجارلا لوقلا وه اذهو «مثآ هنكلو ةحيحص هتالصف ؛رذع الب ةعامجلا

 .(0 )مقر ‹ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب «ناميإلا باتك .ملسمو 3

 (1A4) ص هجيرخت مدقت 200(



 نيحلاصلا ضاير حرش
 کک رک

 روهمج هيلع يذلا وهو هللا همحر-دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو

 . ةعامجلا ةالص بوجوب اولاق نم

 هلمأتو بلقلا روضح وه عوشخلاو ءاهيف عوشخلا :ةالصلا ةماقإ نمو '
 دسجلاك عوشخ الب ةالصلا نآل ؛ مهم رمأ وهو «هلعفي امو يلصملا هلوقيامب

 ةيندب تاكرح يلصت كنإف داو لك يف رودي كبلقو تيلص اذإ تنأف «حورالب
 هيجانت لجو رع هللا يدي نيب كنأك رعشت اًرضاح كبلق ناك اذإف « طقف

 .اهحوروةالصلا بل وهاذهف «هئاعدو هركذب هيلإ برقتتو «همالكب
 ةعماج هذهو ءاهقحتسمل اهءاطعإ : ينعي «ةاكزلا ءاتيإ» :هلوق امأو

 ةاكزلا هدابع ىلع ضرف هللا نألف هلل اًمح اهنوك امأ «دابعلا قحو هللا قح نيب

 ءاضق نم اهيف املف يمدالل اًح اهنوك امأو «مالسإلا ناكرأ نم اهلعجو

 لهأ ةفرعم يف ةمولعملا حلاصملا نم كلذ ريغو «نيجاتحملا جئاوح

 . ةاكزلا

 «بابلل ثيدحلا نم دهاشلا وه اذهف «ملسم لكل حصنلا» : هلوق امأو

 . ىثنأ وأ ركذ «ريبك وأ ريغص «ديعب وأ بيرق : ملسم لكل حصني نأ : يأ

 :-هنع هللا يضر-سنأ ثيدح يف هركذ ام يه ملسم لكل حصنلا ةيفيكو -

 نأ ةحيصنلا يه هذه «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال)

 ام كؤوسيو «مهرسي ام كرسي ثيحب «كسفنل بحت ام كناوخإل بحت

 . اًدج ريبك عساو بابلا اذهو « هب كولماعي نأ بحت امب مهلماعتو «مهؤوسي

 بحي ام هيخأل بحي مل نمع ناميإلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىفنف

 ناميإلا يفن هب دارملا :ءاملعلا لاق ناميإلا يفنو «ءيش لك يف هسفنل



 ةحيصنلا باب
 دل ی 0 حلا

 «كسفنل بحت ام كيخأل بحت ىتح كناميإ لمكي ال ينعي «لماكلا

 . ةيلكلاب ناميإلا ءافتنا دارملا سيلو

 هيلع يبنلا عياب نيح هنع هللا يضر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نأ ركذيو

 صخش نم اًسرف ىرتشا هنأ ءملسم لكل حصنلا ىلع مالسلاو ةالصلا

 عئابلا ىلإ عجرف ءرثكأ يواسي هنأ دجو هب بهذو هارتشا املف «مهاردب

 فرصناف «هتميق اهنأ ىري ام هاطعأف ءرثكأ يواسي كسرف نإ :هل لاقو
 لاقو هيلإ عجرف ءاًريخأ هاطعأ امم رثكأ يواسي هدجي هب اذإف سرفلا بجو
 ىتح ةثلاث ةرم كلذكو «هتميق اهنأ ىري ام هاطعأف رثكأ يواسي كسرف نإ : هل

 حصنلا ىلع ةي لوسرلا عياب هنأل ؛ مهرد ةئم نامث ىلإ مهرد يتئام نم غلب

 عيمجل ماع وهف هب صتخي ال ءيش ىلع دحأ يب يبنلا عياب اذإو «ملسم لكل
 لكل حصنلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نوعيابم سانلا لك «سانلا

 ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإ ىلع لب ؛ملسم

 .ءارشلاو عيبلا ىلع قلطت ةعيابملا نأل ؛ةدهاعملا ىنعمب انه ةعيابملاو

 ا اكن شبا كربلا د لا لاق امك «ةدهاعملا ىلع قلطتو

 ىلإ هعاب دمي نيعيابتملا نم الك نأل ؛ةعيابم تيمسو «ء[١٠ :حتفلا] * هَل
 اذك ىلع كتعياب :لوقيو «رخآلا ديب كسمي نأ لجأ نم هدي ينعي ءرخآلا

o, 



 نيحلاصلا ضاير حرش

 کک 0

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب - ١

 ٍفورَعْلاب نورمأيو ٍريَخلا ىلإ نوعي همأ کنم نتلو # :ىلاعت هللا لاق

 : ىلاعت لاقو ٠١٤[« :نارمع لآ] 4 تْميْنُمْلا ُمُه کوا ر ک ملا نع نوھ

E 0رڪ لا نع ْوُهْنَتَو فورعم اپ توات ساال اا رخ  # 

 00 رمل ضار دلا و ےل ا وا اعلا

 صعب تائمّؤَمْلاو َنوبمْؤَمْلاَو 8 : ىلاعت لاقو «[149 : فارعألا] 4 تياهشل

 لاقو ۷١[« :ةبوتلا] © رگنمْلا ٍنَع وهيو ِفورعملا تورمأي ضعب ءایلزا
 ِنَبَآ سيعود ناسي لع ليهم نٳ توبن اورَكَڪ ا ت #9 :ىلاعت

 ےس ےک ےس ر

 نڪ وهات ال اڪ © توُدَتَصَي اوناَكَحَو اوصَع اب كيد مرم
 .[۷۸-۷۹ :ةدئاملا] تولع اوا ڪام ىش هولعف ركحنُم

 ا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ‹ةيلوقلا تادابعلا نم هرقأو عرشلا هفرع ام لك فورعملاف «ركنملا
 نم هعنمو عرشلا هركنأ ام لك :ركنملاو «ةنطابلاو «ةرهاظلا «ةيلعفلاو

 . ةبيغلاو .«بذكلاو «نايصعلاو «قوسفلاو «رفكلا نم ؛ يصاعملا عاونأ

 ظ . كلذ ريغو «ةميمنلاو

 . ماق اذإ «ةيافك ضرفو بجاو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 عيمج ىلع بجو ؛ يفكي نم هب مقي مل اذإو «دوصقملا لصح يفكي نم هب
 سس ل د ل

 نورمايو ربا لإ نوعدي همأ کن نكتلو 9 : ىلاعت هللا لاق امك «نيملسملا



 @ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب

 رمألاب ىّ مث «ريخلا ىلإ ةوعدلاب أدبف 4 ركسمْلا ِنَع َنَوْهْنَيَو فرعا

 رمألا لبق ريخلا ىلإ ةوعدلا نأل كلذو «ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب

 ريخلا نايب يه ريخلا ىلإ ةوعدلاو «ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب

 ىلإو ءجحلا ىلإو «ةاكزلا ىلإو «ةالصلا ىلإ مهوعدي نأب «سانلل
 دعب مث «كلذ هبشأ امو «ماحرألا ةلص ىلإو «نيدلاولا رب ىلإو «مايصلا

 امإ ءُلَص :لوقيو رمأيف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا رود يتأي اذه
 نواهتم لجرب كسمي نأب «صوصخلا ليبس ىلع وأ «مومعلا ليبس ىلع
 e هل لوقيف ةالصلاب

 ةالصلا هيلع لوسرلا هيف لاق يذلا رييغتلا يهو ةثلاث ةلحرم كانهو

 هذه نأل ؛ هنع هنيلف لقي ملو «هديب هريغيلف اًركنم مكنم ىأر نما : مالسلاو

 ""(هبلقبف عطتسي مل نإو «هناسلبف عطتسي مل نإف» «يهنلا قوف ةلحرم

 نأ عيطتسي ال ناسنإلا ناك اذإف ؛ ةيناثلا ركنملا نع يهنلا ةلحرم وه ناسللا

 . ركنملا اذهل هضغبو هتهاركب «هبلقب ركني هنإف ملكتي

 : رومأ ىلإ جاتحي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 نكي مل نإف «ركنملاو فورعملاب اًملاع ناسنإلا نوكي نأ : لوآلا رمألا

 ا را الا ذاب مار هنأ ها نا درج ال هنن تو ا اا
 فورعملا نم اذه نأ اًملاع نوكي نأ دبالف «يردي الو ركنم وهو افورعم

 ءناميإلا نم ركنملا نع ىهنلا نوك نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 .(59)مقر



 ناب اًملاع : يأ ءركنملاب اًملاع نوكي نأ دبالو .هلوسرو هللا هعرش يذلا

 ءيش نع ىهني دق هنأل ؛هنع هني الف ؛كلذب اًملاع نكي مل نإف «ركنم اذه

 قّيضيف حابم وهو ءيش نع ىهني وأ «هببسب فورعملا كرتيف فورعم وه
 اذه نأب اًملاع نوكي نأ دبالف «مهل هللا حابأ امم مهعنمب «هللا دابع ىلع

 ةحابم رومأ نع نوهنيف «نيرويغلا انناوخإ نم ريثك عرستي دقو ءركنم

 . هللا دابع ىلع نوقيضيف اًركنم اهنونظي
 نع هنت ال نأو «فورعم هنأ يردت تنأو الإ ءيشب رمأت ال نأ بجاولاف

 . ركنم هنأ يردت تنأو الإ ءيش

 «ركنملل لعاف وأ فورعملل كرات لجرلا اذه نأب ملعت نأ : يناثلا رمألا

 انماء يدل ابمأكَي :  لوقي ىلاعت هللا نإف «نظلاب وأ ةمهتلاب سانلا ذخأت الو

 اذإف ء[١١ :تارجحلا] ارش تسب الو نإ نقلا صعب كرإ یل نم اريك أبيع

 يلصي ال هنأ كلذ نم مزلي الف «دجسملا يف كعم يلصي ال اًصخش تيأر

 الف ءاروذعم نوكي دقو ءرخآ دجسم يف يلصي دق لب ؛رخآ دجسم يف

 . رذع الب فلختي هنأ ملعت ىتح هيلع ركنت نأ لجأ نم بهذت
 يف كدقفن نحن «نالف اي :لوقتو .هلأستو بهذت نأ سأب ال معن

 يف هيف ملكتت نأ كلذ نم دشأ وأ ركنت نأ امأ «كيلع سأب ال ءدجسملا

 .رخآ دجسم يف ىلصي هنأ امبر ؛يردت ال كنأل ؛زوجي ال اذهف «سلاجملا

 .اروذعم نوكي وأ

 هنإف «رمأي نأ لبق ًالوأ مهفتسي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك اذهلو

 ؛بطخي لإ يبنلاو ةعمجلا موي لخد الجر نأ ملسم حيحص يف تبث



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب
Dk 

 ءال :لاق «؟تيلصأ» : يئ يبنلا لاقف ءدجسملا ةيحت لصي ملو سلجف

 له :هلأس ىتح نيتعكر يلصي نأ هرمأي ملو .''”(نيتعكر لصف مق» : لاق

 نكلو «لصي ملو سلجو لخد لجر هنأ لاحلا رهاظ نأ عم ؟ال مأ ىلص

 هب رعشي مل وهو ىلص دق نوكي نأ فاخ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 . «نيتعكر لصف مق» :لاق ءال :لاقف ؟تيلصأ» :لاقف

 عقو هنأ تملع اذإ الإ صخش ىلع ركنت نأ زوجي ال ركنملا يف كلذك

 نأ زوجي ال هنإف «ًالثم ةرايس يف صخش عم ةأرما تيأر اذإف ءركنملا يف

 ؛همراحم نم ةأرملا هذه نوكت امبر هنأل ؛ةأرملا ىلع وأ هيلع ملكتت

 ةأرما هعم بكرأ دق هنأ ملعت ىتح «كلذ هبشأ ام وأ .تخأ وأ «مأ وأ «ةجوز

 هنأ مهملا .ديثك اذه لاثمأو «ةيوق ةهبش تدجو وأ «همراحم نم تسيل

 دبالو «هنع ىهنيل ركنم وأ «هب رمأيل فورعم اذه نأب ناسنإلا ملع نم دال
 رمأ ىلإ جاتحي رم يف عقو دق يهنلا وأ رمألا هيلإ هّجو يذلا نأ اًضيأ ملعي نأ

 . هنع يهن وأ هيف

 اًقيفر نوكي نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمالل يغبني يذلا نإ مث
 يطعي ال ام ىلاعتو هناحبس هللا هاطعأ اًقيفر ناك اذإ هنأل ؛ هيهن يف اًقيفر هرمأب

 قفرلا ىلع يطعي هللا نإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك «فنعلا ىلع

 «رفني امبر حصنت نم ىلع تفّنع اذإ تنأف "«فنعلا ىلع يطعي ال ام

 )١57(. ص هجيرخت مدقت 2

 .(5097)مقر «...قفرلا لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك ءملسم هجرخأ (؟)



CDنيحلاصلا ضاير حرش  

 هنإف نسحأ يه يتلاب هتئج اذإ نكلو «كل داقني الو «مئإلاب ةزعلا هذخأتو

 . عفتنب
 نورمأي نيذلا نم ينعي  ةبسحلا لهأ نم ًالجر نأ - اًميدق - ركذُيو

 رئبلا نم ءاملا جرختسي صخش ىلع ّرم - ركنملا نع نوهنيو فورعملاب
 اودحي نأ لامعلا ءالؤه ةداع نم ناكو «برغملا ناذأ دنع هلبإ ىلع

 برطت لبإلا نأل ؛لبإلا فخت نأ لجأ نم اًرعش نودشنُي ينعي «لبإلاب

 لماعلا ىلع حيبق مالكب ملكتو «هريغ هعمو لجرلا اذه ءاجف ءرعشلا ديشنل
 ةليوط اصعب لجرلا برضف هسفن هيلع تقاضو لمعلا نم اًبعتم ناك يذلا

 ملاع  خيشلاب ىقتلاو دجسملا ىلإ بهذو لجرلا درشف  هعم تناك ةنيتم

 ينإ :لاقو هللا همحر  باهولا دبع نب دمحم خيشلا دافحأ نم ءاملعلا نم

 يناثلا مويلا نم ناك املف ءاصعلاب ينبرض لجرلا نإو ءاذكو اذك تلعف

 هحلشم عضوو ًاضوتو «سمشلا بورغ لبق ناكملا ىلإ هسفنب خيشلا بهذ
 .حلشملا ذخأي نأ ديري هنأك فقوف برغملا نذأ مث «رئبلا لوح ةبشخ ىلع

 لمعلا يف ريخلا بلطت تنأ ءاّريخ هللا كازج يخأ اي . .نالف اي :هل لاقف

 يلصتو بهذت كنأ ول: «برغملل نذأ نآلا نكل ءريخ ىلع تنأو ءاذه

 هللا كازج :هل لاقف ءائيه اًمالك هل لاقو «ءيش كتاف ام عجرتو برغملا

 ايس اًمالك يل لاقو «ينرهتني ماق فلج لجر سما يلع وم ءاًريخ

 ىلإ جاتحي ال رمألا :لاق ءاصعلاب هتبرض ىتح يسفن تكلم امو « ينبضغأ

 اهب برضي يتلا اصعلا دنسأف «نيل مالكب هعم ملكت مث «لقاع تنأ «برض

 . اضرو دايقناب يلصي بهذ مث لبإلا



 Cm ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب
 ت

 نإو نحنو «قفرلاب هلماع يناثلاو «فنعلاب هلماع لوألا نأل اذه ناكو

 ىلع يطعي هللا نإ» : لوقي ءو لوسرلا مالك انيدلف ةيضقلا هذه لصحت مل

 الإ ءيش يف قفرلا ناك ام» : يب لوقيو ''"«فنعلا ىلع يطعي ال ام قفرلا

 نوكي نأ ىلع صرحي نأ رمآلا ىلعف ''”«هناش الإ ءيش نم عزني امو «هناز

 . اًقيفر هيهنو هرمأ

 اذه ناك نإف «هنم مظعأ وه ام ىلإ ركنملا لوزي ال نأ : ثلاثلا طرشلا
 ‹«هنع ىهنن نأ زوجي ال هنإف .هنم مظعأ وه ام ىلإ لاز .هنع انيهن ول ركنملا

 ناتدسفم اندنع ضراعت اذإ هنأل ؛امهيرغصب نيتدسفملا ىربكل اًءرد

 . ىرغصلاب ىربكلا يقتن اننإف ؛ىرخألا نم ربكأ امهادحإ تناكو
 هميقتو هاهنت نأ تدرأف كمامأ ناخدلا برشي الجر نأ ول : كلذ لام

 ,ىراكسلا عم سلجي بهذل تلعف ول كنأ فرعت كنكلو ‹ سلجملا نم

 هجلاعن لب ؛هاهنن ال انهف «ناخدلا برش نم مظعأ رمخلا برش نأ مولعمو
 ظ . مظعأو ركنأ وه ام ىلإ رمألا لوؤي الئل نسحأ يه يتلاب

 ماشلا يف موقب رم هيلع هللا ةمحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ركذيو
 ين موب دق هل بعاد ا اا و مضالطيوو ناتنلا نو
 مهانيهن ول :لاق ؟مههنت مل اذامل : هبحاص هل لاقف «مههني ملو مالسإلا

 نم مظعأ اذهو «مهلاومأ نوبهنيو نيملسملا ضارعأ نوكتهي اوبهذل

 )5١٠0(. ص هجيرخت مدقت )010

 ..(5695)مقر «قفرلا لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
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 كش ال اذهو «مظعأو ركنأ وه ام اولعفي نأ ةفاخم مهكرتف «رمخلا مهبرش

 . هللا همحر ههقف نم هنأ

 نوكي نأ طرتشي له - هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا :عبارلا طرشلا

 ال هنأ حيحصلاو ؟ال وأ هنع ىهن امل اكرات «هب رمأ امل ًالعاف يهانلاو رمآلا

 فورعملا لعفي ال ناك ولو «ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ اذإ هنأو «طرتشي

 كرت اذإ هنأل «ىهنيو رمأي نأ بجي نكل «هيلع هبنذ نإف ءركنملا بنجتي الو

 كرتي الو رومأملا لعفي ال هنوكل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 فورعملاب رمأي نأ هيلع بجي هنإف اذل «هبنذ ىلإ اًبنذ فاضأل .ءروظحملا

 . فورعملا كرتيو ركنملا لعفي ناك نإو ركنملا نع ىهنيو
 سانلا رمأي ال ناسنإلا نأ ةيرطفلا ةعيبطلا ىضتقمب بلاغلا يف نكلو

 . هلعفي ءيش نع سانلا ىهني الو «لجخیو ‹ يحتسي لب «هلعفي ال ءيشب

 ىهن امع ىهني نأو «هلعفي ال ناك نإو عرشلا هب رمأ امب رمي نأ بجاولا نكل
 نع لصفنم بجاو مهنم دحاو لك نأل ؛هبنجتي ال ناك نإو عرشلا هنع

 . نيمزالتم ريغ امهو «رخآلا

 حالصإ كلذب دصقي نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمالل يغبني هنإ مث
 راصتنالا وأ «يصاعلا نم ماقتنالا دصقي نأ ال هللا عرش ةماقإو قلخلا

 نوكي لب ؛هيهن الو هرمأ يف ةكربلا هللا لزني مل ةينلا هذه ىون اذإ هنإف «هسفنل

 :ًالوأ هيهنو هرمأب يونيف «مهنع ءالبلا عفدو سانلا ةجلاعم ديري بيبطلاك

 لأسن ءاًحلاصو اًحلصم نوكي ىتح « هللا دابع حالصإ : اًيناثو «هللا عرش ةماقإ

 . ميرك داوج هنإ نيحلصملا نيدتهملا ةادهلا نم انلعجي نأ هللا



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب

 4 نوحلفملا م کیتا $ : لجو رع هللا لوقي ةيألا ماتخ يفو

 نع ىهنتو فورعملاب رمأت يتلا ةمألا كلت مهيلإ راشملا «َكِتَلْوَأَول
 رام مارا ربما ا

 ملعلا لهأ دنع ديفت ةلمجلا هذهو نوح مه كيتلوأو :  لاق انهو

 نورمأي نيذلا ءالؤهل نوكي امنإ حالفلا نأ يأ ءرصحلا ةيبرعلا ةغللاب

 . ريخلا ىلإ نوعديو «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 دب نم اوف او اوُفَرَمَت نیذلاک اوُنوُكَح الو ل : اهدعب لجو رع هللا لاق مث
 رمألا ركذ دعب قرفتلا نع يهنلاو ء[١٠٠ :نارمع لآ] 4 كيلا ماج

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت نأ ىلع لدي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ةددعتم براشم مهل تناك اذإ سانلا نأ كلذو «قرفتلل ببس ركنملا
 اذهو «ركسياذهو «ةيصعم لمعي اذهو «ةعاط لمعي اذهف ءاوقرفت ةفلتخم

 اذهلو «برشم ةفئاط لكل نوكيو «ةمألا قرفتتف «كلذ هبشأ امو «يلصي
 . «أوَرَمت َنِدَلاَك اونوُكَتاَلَو # : لاق

 نأ ولف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا الإ ةمألا عمجي ال نذإ

 دوب در او ا يو وع اال

 مك نما لك سف نبا مول ناكلو ‹نمألا مهل لصحلو ءاَّدبأ تقرفت ام

 0-2 نال ل َكِتلْوَأ رلظب مهتاكيإ وسيلي ولو اونماء َنِدَلأ 8# : ىلاعت هللا لاق

 معو نالا ىرغصلاو ىربكلا لودلا ۲ : ماعنألا] # نود

 هذه نع اولفغ نيملسملا نم اًريثك كلو «نمألا ظفحل ةرابج ةريبك اًدوهج
 ال واوا نا :نيملكلا نيتاه يف دوجوم ماتلا نمألا «ةيآلا 204 ا
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 لل سس سس سس سس سس سس سا ١ ١ ز د

 «ملظب هناميإ سبلي ملو «بعشلا يف ناميإلا ققحت اذإ 4 ٍوَلظِي مهام
 . نمألا هل لصحي ذئنيحف

 ةمألا هذه ردص يف «نامزألا يف اًديعب ماهفألل اًبيرق ًالثم برضأو

 قوسلا يف يشميو «دجسملا يف هدحو ماني اهيف لوؤسم ربكأ ناك ةكرابملا

 ةبصحلا موكي- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع « هللا الإ فاخي ال ءهدحو

 ال ؛هسرحي دحأل جاتحي الو سراح هدنع سيل ءاهيلع مانيو دجسملا يف

 مل يذلا صلاخلا ناميإلا نأل ؛دجسملا يف الو هتيب يف الو قوسلا يف

 . نينمآ سانلا ناكف «تقولا كلذ يف ناك ملظب طلخي مل يأ «ملظب سبلُي

 ءارمأ يف راصو «ةيمأ ينب دهع ءاجو نيدشارلا ءافلخلا دهع بهذ مث

 «بارطضالا لصحف «نيدشارلا ءافلخلا ليبس نع داح نم ةيمأ ينب

 . رشلا لصحو «جراوخلا تماقو «نتفلا تلصحو

 حبصأو «نمألا بتتساف هللا همحر - زيزعلا دبع نب رمع دهع ءاج مث

 نم  ّلجو رع هللا نكلو «نونمآ مهو نوئيجيو نوبهذيو نورفاسي سانلا

 نأ مهملاف .اًرهشأو نيتنس هتفالخ تناكف «ةفالخلا يف هل دمُي مل هتمكح

 ةظحالملا ةوقب الو «حالسلا ةوقب الو ءدونجلا ةرثكب سيل نمألا لك نمألا

 ٠ أَوُسِيْلَي ملو أونماء َنِدَلا## طقف نيرمألا نيذه يف نمألا نكلو «ةبقارملاو

 .[۸۲ :ماعنألا] دوس مشر ولا ل كيكو رنُطب مهتا
 ےک
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 : ىلاعت هللا لوق تايآلا قايس يف - هللا همحر - فلؤملا ركذ مث

 دع ةت نوتا توا نيت هار شب تیز ا
 كيلو 7 و ر طو رگ تروتؤنو لا وُميِقيَ ركدملا

 تا لاو تلا ا ةنرقلاز 4 كوكب أر هلآ مهم روس

 ىلإ رظناو «هدعاسيو هرصني .يناثلا ىلوتي دحاو لك . ضعب ءايلوأ مهضعب

 * ضب ءايلوأ مصعب تِمْؤُمْلاَو َنوبمْؤَمْلاَو % : لاق ثيح نينمؤملا يف ةيآلا هذه

 USE وقفَملأ # : لاق نيقفانملا يفو

 فورعملاب نورمأي « هيخأ يلو وه نمؤملا لب ؛ ضعبل ءايلوأ اوسيلو

 . ركنملا نع نوهنيو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةفيظو نأ ىلع ٌليلد ةيآلا هذه يفو

 نيهنيو فورعملاب نرمأي نأ نهيلع ءاسنلا ىتح لب «لاجرلاب ةصاخ تسيل

 قاوسأ يفو لاجرلا عماجم يف سيل «ءاسنلا لوقح يف نكلو «ركنملا نع

 يفو «سرعلا مايأ يف ؛ءاسنلا تاعمتجمو ءاسنلا لوقح يف نكل «لاجرلا

 تأر اذإو ءهنع ىهنت اًركنم ةأرملا تأر اذإ «كلذ هبشأ امو «ةساردلا مايأ

 لك ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل ؛هب رمأت بجاو يف اًطيرفت
  olorت ا م 9 00000

 توتو ر نع نوهندو ٍفوُرْعمْلا تومي 3 ةنمؤمو نمؤم

 E rG O SESE 64 راه يب م یر 7 2 ا
 . هترفغمو هتمحرب مكايإو انمعي نأ هللا لأسن ء[۷۱ :ةبوتلا] ميك
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 لع ليس سو نم أوُرَفَكح يلا تهل :  ةيآلا هذه هللا همحر ركذ
 :«عابلا] 44 كررذتمي دارا ع امي كلذ ee نبا یسیعو درواد ناکسل

 الإ هقحتسي الو «هللاب ذايعلاو هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا وه نعللا ۸

 . بونذلا رئابك نم ةريبك لعف نم

 هذه ليئارسإف «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي ونب مه ليئارسإ ونبو

 ليعامسإ :نادلو هل ميهاربإ «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعيل بقل
 هللا نم مث «هحبذب هللا هرمأ يذلا وهو ربكألا دلولا وه ليعامسإ . قاحسإو

 «ميظع حبذب ّلجو َّزع هللا هادفو ء«هخسنو رمألا اذه عفرب اًعيمج امهيلع

 وهف ليعامسإ امأو «هتجوز نم وهو ميهاربإل يناثلا دلولا وهف قاحسإ امأو
 نب بوقعي لسن نم مه ليئارسإ ونبف  اهنع هللا يضر  رجاه هتيرس نم
 نيذلا نودتعملا مهنم ناكو «ةريثكلا لسرلا مهيلإ هللا لسرأو «قاحسإ

 يااا جو عاين ألا نول

 الو ركنملا مهضعب ىري لب «هولعف ركنم نع نوهني ال اًضيأ اوناكو

 يف ةمولعم ةروهشم رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا ةصقو «هنع ىهني

 موي رحبلا نم ديصلا مهيلع هللا مّرح دوهيلا نم موق مهو «ميركلا نآرقلا

 نم هاملا ةر ىلع قرش ناعحلا يات تلا مري يف ناك تلا
 نأ دبال :اولاقف «دمألا مهيلع لاطف «مهيتأت ال نوتبسي ال مويو ءاهترثك

 اذإف ءرحبلا يف اًكاَبش عضن :اولاقف ءديصلا ىلإ اهب لصوتن ةليح ذختن

 ءاهانذخأ دحألا موي ناك اذإف «كاّبشلا اهتكسم تبسلا موي ناتيحلا تءاج
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 ڪڪ ج س ل E ا تي ا ل ا

 موقو «ركنملا اذه نع نوهنيو نوظعي ٌموق مهنم ناكف «كلذ اولعفف

 هدر او # :لاقو لجو رع هللا مهبقاعف «نولعاف موقو «نوتكاس

 ةدرق اوبلقنا مدآ ونب «ةدرق  هللاب ذايعلاو  اوناكف ء[١ :ةرقبلا] # َنيِكَِح

 ظ . ةلذأ نيئساخ

 هللا بجوأ امب اوموقي ملو اوظعي مل اًموق مهيف نأ اذه نم دهاشلاو

 اذهلو «ةنعللا هذه يف اولخد نمم اوناكف ءركنملا نع يهنلا نم مهيلع

 نبأ سيو داد ناسی ىلع کیسا تب نم أورَمَكح لآ سل » : لاق
 كا ل ا ل رس 4 ےس ےس

 نع رخأتم دوادو ٨۸ : ةدئاملا] * تودع واك وماني

 نوهانتي ال نيذلا انعل ناّيبنلا ناذهف «كلذك ميرم نب ىسيعو «ريثكب ىسوم

 ىهانتي ال نم راصف «كلذ اًرقم امهنع كلذ هللا ىكح دقو «هولعف ركنم نع

 ظ . هللاب ذايعلاو «نينوعلملا نم ركنملا نع

 ببس هكرت نأ ىلعو «ركنملا نع يهنلا بوجو ىلع ليلد كلذ يفو
 . هللا ةمحر نع درطلاو نعلل

 د د

 € کیا اس نمو نوف اس نَمَه کیر نم حلا لو # : یلاعت لاقو E و وص عرس ہر ص رس وو سر رے عور م ر اس >م ر 0 ھم
 : ىلاعت لاقو ء[٤۹ :رجحلا] # رمو امي ٌعَدَصأَف » : ىلاعت لاقو .[7؟9 :فهكلا]

 اک امي يبي یادم أوُملَط تلا اذار هولا نع تمت نا تی
 و 7 2

 . ةمولعم ةريثك بابلا ىف تايالاو , 64 : فارعألا] #توُقسَفي
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 کک ن

 سا
 نم حلا ٍلُقَو # :تايآلا نم هقاس اميف - هللا همحر  فلؤملا لاق مث

 رع هللا نم قحلا ء[۲۹ :فهكلا] € ك هاه نمو نقول غسق دن

 ىلع بجوي نأ يف قحلا هل يذلاو «قلخلا قلخ يذلا ٌبرلا نم ءٌلجو

 ظ E دم نحلل وارق هوذا

 ناو هريبختلل تا ةلمجلا هذه« كل 0: نكت نير هاف )ا
 ىلع ليلدلاو «ديدهتلل اهنكلو «رفك ءاش نإو نمآ ءاش نإ ريخم ناسنإلا

 لس ورک وک سا

 مارت مو

 4 َمََبرُم تاسو ُباَرَشْلأ سب وچول یوي ٍلَهمْلاَ وآمي أونا اوت یف
 ؛ رفكيلف ءاش نمو «ليرجلا باوثلا هلف ؛ نمؤيلف ءاش نمف «[۲۹ :فهكلا]

 مه َنورْهكْلاَو # : ىلاعت لاق امك نيملاظلا نم نوكيو «ميلألا باقعلا هيلعف

 نأو «ٌلجو رع هللاب نمؤي مل نمل ديدهت اذه يفف Yo)» :ةرقبلا] € َنوُملطل

 «نيملاعلا بر نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج ٌرهاظو ْنّيِب قحلا
 دقف  هللاب ذايعلاو  ًّلض نمو «ةيادهلا انل هللا لأسن «قفو دقف ىدتها نمف

 .ناعتسملا هللاو «يزخ

 ىلع ةلادلا تايآلا نم هركذ اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق مث

 هلوق  ىلاعت هللا همحر قاس «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو

 انه باطخلاو ٠4 :رجحلا] كرتا ومولاي صك 3 : لجو رع
 : نيمسق ىلإ مسقني هيب لوسرلل هّجوملا باطخلا نأ ملعُيلو كك يبنلل

 هتمآل نأل ؛ هتمآلو هل هنأ لصألاو «هتمألو هل مسقو هب صاخ مسق ظ
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 كم2

 نأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذإ نكل «مالسلاو ةالصلا هيلع هيف ةنسح ةوسأ

 يا و يوتا باطلا

 و بباب OP ED و دوك

 . مالسلاو ةالصلا

 كأ ها لأ آم مح رل ىل امالي # : ىلاعت هلوق لثمف : يناثلا مسقلا امأ

 1م EL ىلا امي ءهنمألو هل اذهف ء[١ :ميرحتلا]
 آم علب لوس لا ا %3 «هتمالو هل اذهف كلك : قالطلا] 4 وتدل

 اوغلب» : ةي هلوقل ءهتمألو هل اذهف ء[51/ :ةدئاملا] ¥ 5 نم الإ

 . '«ينع

 رے +

 ينعي ء[٤۹ :رجحلا] € رمت ام عَكصَأَف # : هلوسرل لجو رع هللا لوقي انهف

 لك «هتمألو هل اذهو «مئال ةمول هللا يف كذخأت الو هنّيبو هب رمؤت ام رهظأ

 امب عدصت نأو «سانلا هب رمأت ؛هب هللا اهرمأ امب عدصت نأ اهيلع بجي ةمألا

 . هكرتب رمأ ءيشلا نع يهنلا نأل ؟ سانلا هنع ىهنت ؛ هنع هللا ىهن

 الو مهلاح يف «مهب متهت ال ينعي 4کرل نم ضو رمي عصا ١
 : ىلاعت هللا لاق امك مهناميإ مدخلا نحو نعي .مهاذأ نم يتاي اميف

oS 
 .[+ :فهكلا] امس ِثيِدَحْلأ اًَدنهِوُمْؤُي دل نإ مهر اء جلع كسمن عجب كلعلف

 كلهم كلعل ينعي ٣[. : ءارعشلا] # نين هزم اوك الأ كس ٌعجنب كع #

 يلا

 . (TA) ص هجيرخت مدقت 0(
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 لصحي اميف مهنع ضرعأ لب ؛مهب يلابت ال ينعي «كب اونمؤي مل اذإ كسفن

 ةالصلا هيلع لوسرلل ةبقاعلا تراص ًالعفو كل ةبقاعلا نإف «ىذأ نم مهنم

 . رفظو ربص «مالسلاو

 ىلع ىشخي «اًيفتخم اًرجاهم ةكم نم جرخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف

 «لبإلا نم نيتئام ركب يبأ هبحاصبو هب يتأي نمل شيرق تلعج دق «هسفن
 ةليلق تاونس يضم دعبو ءامهاجنأ ىلاعت هللا نكلو «ةئام دحاو لك نع

 ةنملا هل تناك ءاًرفظم اًرفاظ ةكم اًحتاف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عجر

 رشعم اي» :لوقي «ةبعكلا باب ىلع فقو ىتح«شيرق نم ًالملا ىلع
 خأ .اًريخ :اولاق «ةلذأ هتحت مهلك ''2؟مكب لعاف ينأ نورت ام. شيرق

 ال :هتوخإل فسوي لاق امك مكل لوقأ ينإف» :لاق «ميرك خأ نباو ميرك

 متنأف اوبهذا «نيمحارلا محرأ وهو مكل هللا رفغي «مويلا مكيلع بيرثت

 . مهيلع ارداق ناك نأ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع مهيلع نمف . ءاقلطلا

 ضرعأ : نيرمأ لمشي 4َنِِرَشْمْلا ِنَع َضرْعَأَول :هلوق نأ :لصاحلاف
 نع ضرعأو «مهيلع نزحت الو اونمؤي مل اذإ مهلاحب متهت ال نيكرشملا نع

PEا  E 

 بلآ © تب ر ءزهتسملا كتيفك اّنِإ #9 : اهسفن ةيالا دعب لاق اذهلو «عقاولا
 و و ر

 امي ارد ّن قيضي OE كقاو © E فو اهل 4 ا عم تولع

 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو )۷۸/٤(« ماشه نبا ةريس يف امك قاحسإ نبا هجرخأ )١(

EDS1  
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 (ثيِتل َكَيَأي ىح کیر دباو نرسل نم نکو كير دم حسف ا تولوقی
 ٩۹٩-۹۹[. :رجحلا]

 كن راع دقلو # : لاق نأ دعب هدمحب هحيبستب ىلاعت هللا رمأ فيك لمأتو
 هيزنت ىلإ جاتحي ماقم انه ماقملا نأل ؛[91 : :رجحلا] 4 نولوقي امي كرد قبضي

 ةالصلا هيلع يبنلا بيصت يتلا ةقئاضلا هذه نم «هدمحو لجو رع برلا

 هارجأ يذلا نأ ملعاو «هب قيلي ال ام لك نع ههّزن ينعي «شيرق نم مالسلاو

 ةمكحلا ةياغ يف راص هنإف «كلذك وهو «ةمكحلا ةياغ يف وهف العو لج هللا

 . لجو َّنع امهيلع دمحُي يتلا ةمحرلا ةياغ يفو

 ام اوس املف # : لجو رع هللا لاق : تايآلا نم هقاس ام رخآ يف لاق مث

 امي یب ٍباَدَع اوُملَظ لأ ةذحَأو وشل نع ومني ندا ايضآ دوب اوركحذ

 نم اهيلإ انرشأ يتلا ةيرقلا ةصق يه هذه ء[١٠٠ :فارعألا] 4 توقسون
 موي نت تلمس اوناطصيمدا ييباعدللا سرح صخر ‹ لبق

 ىلع اًعَرش ةرثكب يتأي تبسلا موي كمسلا راصف لجو رع مهالتباو «تبسلا
 فيك :اولاقف دمألا مهيلع لاطف «يتأي ال تبسلا موي ريغ يفو «ءاملا حطس

 موي يف اكبش اوعضوف ءاًئيش مهعفنت مل ةليحب اوليحتف «كمسلا اذه كرتن
 موي راص اذإف «كبشلا اذه يف نعقو تبسلا موي ناتيحلا تءاج اذإف ةعمجلا

 ظ . ناتيحلا هذه اوذخأ دحألا

 4 تريح دره اوفو # : مهل لاق نأ - لجو َّرع- هللا نم لاكنلا ناكف

 ٠ اونوك :لاق ولو «ةدرق اوحبصأف «نيئساخ ةدرق اونوك :اًيردق ًالوق مهل لاق
 نوكي ام هبشأ درقلا نأل ؛ةدرق اونوك :لاق نكل اًريمح اوناكل اًريمح
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 ضس رک

 اًيرهاظ مهاري يذلاف «ةليح هنأل لالحلاب هبشأ ثيبخلا مهلغفو «ناسنإلاب

 موي اهوذخأو ةعمجلا موي كبشلا اوعضو لب «تبسلا موي اوداص ام لوقي

 ةبسانم ةبوقعلا تراصف «مارح هنكل لالح ةروص كلذ ةروصف ءدحألا

 . لمعلل امامت

 سنج نم ءازجلا نأ هباتك يف لجو َّزع هللا اهركذ ةدعاق اذه يفو

 دخؤي ناسنإ لك ١ :توبكنعلا] © ْفَِدي انْذَحَأ الكف » :لاقف لمعلا

 نوواعتي ةدرق اوحبصأف نيئساخ ةدرق اونوك مهل ليق ءالؤهف «هتميرج لثمب
 . قاوسألا يف هللاب ذايعلاو

 وسلا نع توني دلا انمَأ » : ىلاعت لاق رخآلا بناجلا ىلعو

 مسقو «ةليحلا لعف مسق :ماسقأ ةثالث اومسقنا مهو ء[١٠٠ :فارعألا]

 ءوسلا نع نوهني نيذلل نولوقي اوتكس نيذلا ناكو «ىهن مسقو «تكس

 ينعي ٤ : فارعألا] انيس اباد يَ دعم وأ مهكيلهم هَ أ امف َنوُظَعَي مِل #

 :اولاق ‹ةظعوملا مهيف عفنت ال a ‹«نوکلهم ءالؤه ؛ مهوكرتا

 ىلإ ةرذعملا نيتدئاف ديفتسن انوعد ينعي نوفي َمُهَلَعلَو كير لإ ةَرْذَعَم

 ىلاعت هللا لاق امك «نوقتي مهلعلو لجو رع هللا دنع رذع انل نوكي نأب هلل

 : لاق انهف 5 : هط] # وتضم و ا ردد ململ ا لوف مک مل لوقف :  لوعرف يف

 . ةثلاثلا ةفئاطلا هذه نع لجو رع هللا تكس نكلو وقي هلع #

 باع ا أ 0 تر ووتلا نع توبي ندا اا » : ىلاعت هللا لاق

 ةفئاطلا له : ءاملعلا فلتخاف ء[١٠٠ :فارعألا] 4 َوُقَسُفُي أوناك امب سيب
 م

 اک تكي نأ انيلغ ينك يذلاو؟تجن اهنأ مأ باذعلاب تذخأ ةتكاسلا
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 دقف مارحلا يف تعقو يتلا امأو «تجن دقف تهن يتلا امأ : لوقن « هللا تكس

 يف ام انعسيو اهنع هللا تكس دقف ةتكاسلا امأو «باذعلاب تذخأو تكله

 . لجو رع هللا باتك

 :لاق  هنع هللا يضر  ٍتماّصلا ِنْي َةَداَبُع ٍديلولا يبأ نع :ٌعبارلا 7

 ٍطَشْنَملاَو ءِرْسْيلاَو ٍرْسُعلا يف ةعاَطلاو عْمّسلا ىلع ةي هللا َلوُسَر اَنْعَاَب
 خاو اً اؤد نأ لإ هلا ألا عَن ل نأ ىّلعو هني ةركآ ىلعو ءِهرْكملاَو
 نا يف ُكاَخَت ل انك اَمَنئأّقَحْلاب َلوُقَن نأ لَو ّناَهرُب هيف ىلاَعَت هللا َّنِم ْمُكَدْنِع
 .””هيلع قفتم «ِمِيآل ةَمَْ

 :«ٌةرئألاو» .ٍبْعّصلاو ٍلَّْسلا يف يأ :امهميم حتفب «هركَملاو طشنمملا»

 اهَدْعَب َةَدحَوُملا ِءاَبْلا حّتفب اَحاَوَب» .اهّناَيَب َقَبَس ْدَقو ءِكرَتْشُملاب صاصتخالا
 . .ًاليوأت ُلِمَتْحَيَآل اًرهاَظ ْيأ :َةَلَمْهُم ٌءاَح َّمُك ٌفِلَآ مث اَ

 ا
 هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع هلقن اميف ىلاعت هللا همحر لاق

 ءةعاطلاو عمسلا ىلع ةا هللا لوسر ااَنَعَياَب» وأ ةا هللا لوسر انْعَياب :لاق

 ظ عياب يأ (انعياب) . انيلع ةرثأ ىلعو «هركملاو طشنملاو «رسيلاو رسعلا يف

 هالو نمل ينعي «ةعاطلاو عمسلا ىلع يي لوسرلا مهنع هللا يضر ةباحصلا

 « . . .اًرومأ يدعب نورتس» : ةي يلا لوق تاب ‹ نتفلا باتك . يراخبلا هج رخأ 2غ

 ء(١٠۷۲-۷۱۹۹)مقر «سانلا مامإلا عيابي فيك باب «ماكحألا باتكو «(٦٥۷۰)مقر

 .(م4١٠17)مهقر «ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا باتك «ملسمو
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0 

 م هلأ اوعيطأ اونماء نذل اهيأني 9“ : لاق ىلاعت هللا نآل ؛ رمألا هللا

 . [09 :ءاسنلا] نم الآ

 ءايلوأ مهف ءارمألا امأو «نايبلاو ملعلا يف رمأ ءايلوأ ءاملعلا نكل «ءارمألاو

 . ناطلسلاو ذيفنتلا يف رمأ

 رع هللا ةيصعم اذه نم ىنثتسيو «ةعاطلاو عمسلا ىلع هانعياب :لوقي

 ىلو رمأ ادإف (مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع اذإف .هلوسرو هللا

 ىلاعتو هناحبس ىصعُي نأ نكمي ال لجو رع نيملاعلا بر كولملا كلم

 رع هلل نوكولمم مهنإف هللا ىوس نم لك نأل ؛بوبرم كولمم وه نم ةعاطل

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأ نم صوصنلا هيلع تلد ام ةعاطلاو عمسلا

 ظ . قلاخلا

 انك وأ لاملا يف نيرسعم انك ءاوس ينعي «رسيلاو رسعلا يف» :هلوقو

 عمسنو انرومأ ةالّو عيطن نأ انئارقفو انئاينغأ اًعيمج انيلع بجي « نيرسوم

 مهنوكل كلذل نيهراك انك ءاوس ينعي ءانهركمو انطشنم يف كلذكو ءمهل

 يسع اواو ا اع



 ت أ

 ڪج چ ج ج ج جج جج ص 22 2 1922122025 نري 20 ل يت ا 2 ته كا

 وه

 رمألا ةالٌّؤ ناك ول ىنعي ءانيلع اراثئتسا ىنعي ةرثأ «انيلع ةرثأو» : لاق

 نم نومرحيو مهسفنأ هب نوهفري امم «هريغ وأ لاملاب ةيعرلا ىلع نورثأتسي
 متلكأ متنأ : لوقن ال «ةعاطلاو عمسلا انيلع بجي هنإف «مهيلع هللا مهالو

 ةعاطو اًعمس :لوقن لب ؛ مكعيطن الف اهومترذبو ءاهومتدسفأو «لاومألا

 الإ نكسن ال نحن انك ولو ءانيلع راثئتسا مكل ناك ولو نيملاعلا بر هلل

 .روصقلا نونكست متنأو «شرفلا نم َقِلَخْلا الإ شرتفن الو «خاوكألا

 ايندلا عاتم هلك اذه نأل ؛اذه انمهي ال .شرفلا لضفأب نوعتمتتو

 عمسلا انيلعف نحن امأ ءاذه وأ اذه امإ «مكنع لوزي وأ «هنع نولوزتسو

 .رومألا ةالو نم انيلع رثأتسي نم اندجو ولو «ةعاطلاو

 نإو عطأو عمسا» : رخآ ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو

 نم ةمايقلا موي صتقت فوس كنأ ملعاو “كلام ذخأو كرهظ برض

 . ءىش هللا ىلع .

 مهالو ام رومألا ةالُو عزانن ال ينعي «هلهأ رمألا عزانن الأو» :لاق مث

 اًنتفو .اًريثك ارش بج وت ةعزانملا هذه نإف .مهنم ةرمإلا ذخأنل ءانيلع هللا

 تقلا روهظ دنع نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو باب «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ )01(

 .(۷٤۱۸)مقر
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 رمألا ةعزانم الإ ةيمالسإلا ةمألا رمدي ملو ‹ نيملسملا نيب , اًقرفتو « ةميظع

 ا ا هنع هللا يضر - اا .هلهأ

 : طورش ةثالث «ناهرب هللا نم هيف مكدنع اځاوب اًرفك اورت نأ الاد : لاق

 لواحنو «هلهأ رمألا عزانن ذئنيحف ةثالثلا طورشلا تمتو اذه انيأر اذإ

 جورخلا زوجي الف «نظلا درجم امأ ءملع نم دبالف ءاورت نأ : لوألا

 .ةمئألا ىلع

 ال نومألا لو قف اهم فوستلا .اًقسف ال اًرفك ملعن نأ : ىناثلا

 ال «سانلا اوملظ ول ءاونز ول ‹رمخلا اوبرش ول ؛ مهيلع جورخلا زوجي

 .اًحاوب نوكي اًحيرص اًرفك انيأر اذإ نکل «مهيلع جورخلا زوجي
 غ كلا حاوبلاو ‹ حيرصلا رفكلا هأنعم اذهو : حاوبلا رفكلا + تثلاثلا

 ول ينعي «مهيلع جورخلا زوجي الف ليوأتلا لمتحي ام امأف ءرهاظلا نّيبلا

 ال هنإف ءرفكب سيل هنأ لامتحا هيف نکل «رفك هنأ ىرن اًئيش اولعف مهنأ انردق

 .اولوتام مهلونو «مهيلع جرخن وأ مهعزانن نأ زوجي

 0 ةالو نم اًّيلو نأ ول :لثم ؛اًحيرص اًحاوب ناك اذإ نکل

 نمب اوطولت «لالح طاوللا نإو «متئش ام اوبرشا .لالح رمخلا نإ : هبعشل

 «لاكشإ هيف سيل حاوب رفك اذهف «متئش نمب اونزا «لالح ىنزلا نإو «متئش

 رفك اذه نأل ؛لتقلاب ولو ةليسو لكب هوليزي نأ ةيعرلا ىلع بجي اذه
 . حاوب



 ] ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب
 سس س 0 ا 7جج

 ىلع عطاق ليلد اندنع ينعي «ناهرب هللا نم هيف مكدنع : عبارلا طرشلا

 ال هنإف «هتلالد يف اًميعض وأ «هتوبث يف اًميعض ليلدلا ناك نإف «رفك اذه نأ

 . ةميظع دسافمو اج ريثك رش هيف جورخلا نأل ؛ مهيلع جورخلا زوجي
 ىلع ةردق انيدل نوكي ىتح ةعزانملا زوجت الف ًالثم اذه انيأر اذإو

 انعزان اذإ امبر هنأل ؛ةعزانملا زوجت الف ةردق انيدل نكي مل نإف «هتحازإ

 . هترطيس متتو «ةحلاصلا ةيقبلا ىلع يضقي ةردق اندنع سيلو

 يلو ىلع جورخلا بوجو  بوجولل وأ زاوجلل طورش طورشلا هذهف
 زوجي الف ةردق انيدل نكي مل نإف «ةردق انيدل نوكي نأ طرشب نكل - رمألا
 ىلع انجرخ اذإ ةدئاف يأ . ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلإ نم اذه نأل ؛جورخلا

 ال نحنو «ناهرب هللا نم هيف اندنع اًحاوب اًرفك هدنع انيأر يذلا يلولا اذه

 ؟ةدئاف يأ تاشاشرلاو تابابدلا هعم وهو «خبطملا نيكسب الإ هيلإ جرخن

 لكب ليحتن نأ دبال معن ءانسفنأ لتقنل انجرخ اننأ اذه ىنعمو «ةدئاف ال

 اهركذ يتلا ةعبرألا طورشلاب نكل ؛همكح ىلعو هيلع ءاضقلا ىلع ةليح
 .ناهرب هللا نم هيف مكدنع اًحاوب اًرفك اورت نأ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 يف مهتعاط سانلا ىلع بجي هنأو «رومألا ةالو قح مارتحا ىلع ليلد اذهف

 يقب نكلو ءاهب نورثأتسي يتلا ةرثألاو هركملاو طشنملاو ءرسعلاو رسيلا

 ؟رمألا هالو ىلع سانلا قح امف : لوقن نأ

 ‹مهيف ىلاعت هللا اوقتي نأو «مهيف اولدعي نأ رمألا ةالو ىلع سانلا قتح

 يبنلا نإف «هنم اًريخ نودجي نم مهيلع اولوي ال نأو «مهيلع اوقشي ال نأو

 ققشاف مهيلع ّقشف اًئيش يتمأ رمأ نم يلو نم مهللا» :لاق هلي
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 ا يلو نم نأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم ءاعد ''”(هيلع

 امو ««هيلع ققشاف» :لاق «مهيلع ّقشو اًريبك مأ ناك اًريغص اًئيش نملسملا

 ربخأو ‹طحنيو رسخي فوس هنإ «هللاب ذايعلاو هيلع هللا قش صخشب كنظ

 دهجي ال مث نيملسملا رمأ يلي ريمأ نم ام» : هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 «ةنجلا مهعم لخدي مل الإ حصنيو مهل
'' . 

 دقف هنم ريخ وه نم مهيفو ةباصع ىلع نيملسملا نم اًدحأ ىّلو نم نإ

 نودب اهلهأ رومألا ىلع يلوي نأ بجي هنأل ؛ني نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ

 . مهب ىلوأ وه نم مهيلع يلويف دابعلا ةحلصمل رظنُي «ةاعارم يأ

 ملعأ وه نم اهب سانلا ىلوأ داهجلاك ىرخألا رومألاو ءهللا باتكل

 ىلع يلوي نأ نيملسملا يلو ىلع بجي هنأ مهملا .اًرج ملهو «داهجلاب

 بيير يصب ورا هاوس

 . ةنايخ اذه نأل ؛هنم

 هللا هيعرتسي دبع نم ام» : هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ كلذكو

 ° ةنجلا هيلع هللا مرح الإ «هتيعرل ٌشاغ وهو تومي موي تومي «ةيعر
 . هللاب ذايعلاو

 )١( .لداعلا مامإلا ةليضف باب «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ . .« رقم)١185/8(.

 .(م517١)مقر «لداعلا مامإلا ةليضف باب «ةرامإلا باتك ءملسم هجرخأ (۲)

 ‹(١١٠۷)مقر «حصني ملف ةيعر ىعرتسا نم باب «ماكحألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(م١٤٠)مقر «هل ظفللاو« . . .لداعلا مامإلا ةليضف باب ةرامإلا باتك «ملسمو
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 ىلع نأ امك «مهيلع هللا مهالو نمل ةميظع قوقح مهيلع رومألا ةالوف

 الف «رمألا ةالول اهب اوموقي نأ مهيلع بجي ةميظع اًقوقح مهيلع ىلوملا

 عمسلا مهل بجاولا نإف «ءيشب رومألا ةالُو رثأتسا نإو ىتح مهنوصعي

 ةيصعم يف كلذ ناك اذإ الإ ءرسيلاو رسعلاو «هركملاو طشنملا يف ةعاطلاو

 الو « هللا ةيصعمب اورمأي نأ زوجي ال هنإف هللا ةيصعمب اورمأ ول ينعي هللا

 . هللا ةيصعم يف مهعيطي نأ دحأل زوجي

 ةالو ةعاط انيلع بجت ال هنإ : ءاهفسلا نم سانلا ضعب لوق امأو

 سيل اذهو «طلغ اذهو ءأطخ اذهف «ةمات ةماقتسا اوماقتسا اذإ الإ رومألا

 ةالو نم نوديري نيذلا «جراوخلا بهذم نم اذه لب «ءيش يف عرشلا نم

 ن لدي الوو هيف لك يتلا ربا ىلع اراب نأ ىوبألا

 .رومألا تريغت دقف

 «هتفالخ يفو هيف نوملكتي سالا نأ عمس ةيمأ ينب كولم دحأ نأ ركذيو

 انم نوديرت مكنإ : مهل لاقو «مهيف ملكتو مهءاهجوو سانلا فارشأ عمجف

 : لاق «ءافلخ مهو ةفيلخ تنأ «معن :اولاق ؟رمعو ركب يبأ لثم نوكن نأ

 اذهو ءرمعو ركب يبأ لثم نحن نكن ؛رمعو ركب يبأ لاجر لثم متنأ اونوك
 نونوكت امك «مهتالو هللا ريغي نأ دبال اوريغت اذإ سانلاف «ميظع باوج

 دعبأ مهو ءافلخلا لثم اونوكي نأ ةالولا نم سانلا ديري نأ امأ . مكيلع ىلوي

 لجو ءو ناو حم ريغ نه بالا لاخر نك ا
 ٠ .[1۲۹ :ماعنألا] دوب سک اوناک امي اصعب ںیمالظلآ صعب لو كلدکو

 بلاط يبأ نب ّيلع ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا نم اجر نأ اوركذو
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 يلاجرو .يلاثمأو انآ رمعو ركب يبأ لاجر نأل : لاق ءرمعو ركب يبأ ىلع

 سانلا ريغت كلذلف «كيف ريخ ال كنأ ىنعي .ديج مالك اذهو «كلاثمأو تنأ

 نامثعو بلاط يبأ نب يلع لثم مهلاجر رمعو ركب يبأ دهع يف نكل الف

 | . مهتالو ىلع اوريغتي ملف « ءالضفلا ةباحصلا نم مهريغو .نافع نبا

 اوبذكي الو مالا ىلولا رجحت نأ ةيفرلا ىلع بجي اضيأ كلذكو

 بذك مهدنع مويلا سانلا نأ فسألا عمو .هوشغياالو .هوعدخي الو « هيلع

 نم ناك ولو ةوشرلا ذخأي نم بقاعت ةرفاكلا لودلا تناك اذإ «ملسملا نع

 نمؤن نحن « لجو َّزع هللا وه ةوشرلا ذخأي نم بقاعي يذلاف «سانلا ربكأ
 ىشارلا نعل» : لَك ىبنلا لاق دقف ءَ هلوسر ناسل ىلع ءاج امو هللاب

 . نييمدآلا ةبوقع نم دشأ هللا ةبوقعو '76ىشترملاو

 ىتأي نأ لثم «ةموكحلا ىلع سانلا نم لجدلاو بذكلا دجت كلذكو

 ظ نمو ةحلصم لجأ نم نكلو .«بذاك وهو همساب هريغ عرز لخديو عرازملا

 الإ قبي ملو «بحلا تملتسا دق ةلودلا نوكت دق اًنايحأ ءاهب لكأي نأ لجأ

 عم مهاردب مهارد عيبي ءرخآ ىلع هعيبي ناسنإلا ىتأيف .ةلودلا دنع مهاردلا

 ‹يذمرتلاو «(٠۸١)مقر «ةوشرلا ةيهارك يف باب «ةيضقألا باتك «دوادوبأ هجرخأ )١(

 باتك «هجام نباو «(۱۳۳۷مقر «يشترملاو يشارلا يف ءاج ام باب «ماكحألا باتك

 دنسملا يف دمحأو «(۳٠۲۳)مقر «ةوشرلاو فيحلا يف ظيلغتلا باب «ماكحألا

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو )1۹° 11€ /۲)
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 اهبكتري يتلا يصاعملا نم كلذ ريغ ىلإ «ضبقلا ريخأت عمو لضافتلا

 هللا يضر رمعو ركب يبأ لثم اونوكي نأ مهتالُو نم نوديري مث «بعشلا

 . حيحصب سيل اذهف ءامهنع

 ن نوعيطتسي ام ردقب حصنلا مهيلع بجي قوقح مهيلع رومألا ةالوف

 قوقح مهيلع بجي اًضيأ بعشلاو «مهيلع هللا مهالو نملو ّلجو رع

 . اهب اوموقي نأ مهيلع بجي «رومألا ةالول ةميظع

 ةالو ضارعأ نومرتحي ال مهنأ سانلا نم ريثك اهلمهي يتلا رومألا نمو
 - مهيلعو انيلع بوتي نأو ةيفاعلا هللا لأسن - مهسلاجم ةهكاف دجت ءرومألا

 هب حلصتو اًيدجم مالكلا اذه ناك ول ,رومألا ةالّؤ ضارعأ يف ذ اوملكتي نأ

 ا صن الزر عاج ال اذه اار نا 9 لالا

 نهرا ءاملعلا نم اراك هاوس نومألا ال ىلع روديصلا رغ ااو

 . ءارمألا

 اذإ الإ هيلا اجب ال اجلا ىف: نج اذإ سائلا نقب ااا دف

 ْنَم وأ .ءارمألا نم ريمأ وأ «ءارزولا نم ريزو وأ «ءاملعلا نم ملاعل ضرعت

 انكل يدجي مالكلا اذه ناك ولو ‹ حيحص ريغ اذهو «هضرع يف ملكتيل هقوف

 بجي أطخلاو «لازي نأ بجي ركنملا «سأب ال انلقلو «هيلع عجشي نم لوأ

 ىلإ رومألا ةالو هركيو رودصلا رغوي امنإ «يدجي ال هنكل «ححصي نأ

 ظ . ةدئاف هيف لصحي الو «سانلا ىلإ ءاملعلا هركيو «سانلا

 نع هللا هازج  ةعنام ةعماج ةملك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو
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 '(تمصیل وأ اًريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :- اًريخ هتمأ

 سانلا نم يداع صخش يف ملكتت نأ تدرأ ول سانلا ضعب نأ بجعلاو

 «هدنع دحأ ضرع يف دحأ ملكتي نأ ىضري الو «مارح اذه متع ال اولا

 ! !هب سأب ال اذه نأ ىري هنإف رومألا ةالّو نم دحاو يف تملكت ول نكل

 هللا لأسن  اًضرم اهربتعأ انأو «سانلا نم ريثك اهب ضرم ةلأسم هذهو

 . سانلا نم ريثك هب يلتبا يذلا اذه نم مكايإو انيفاعي نأ

 تكسا :لوقأ الو «مهرومأ ةالول اوحصنو مهتنسلأ اوفك سانلا نأ ولو

 وه اذهف لصو نإ اًباتك بتكا .رومألا ةالول بتكا نكل ءأطخلا ىلع
 .مهيلع مثإلاف هب اوعفتني مل اذإو «نسحأ اذهف هب اوعفتنا اذإو «بولطملا

 . مهنع هعنم ْنَم ىلع مثإلاف مهيلإ لصي مل اذإو ءاًحيحص أطخ ناك اذإ

 امنيأ قحلاب لوقن نأو» : هيي يبنلا هيلع اوعياب اميف هنع هللا يضر هلوق
 ءانك امنيأ ماظعلا هعئارشو مالسإلا نيد وه يذلا قحلاب موقن نأ ينعي «انك

 يأ يف وأ «رحبلا يف وأ «ربلا يف وأ «دلبلا يف ءاوس ؛ناكم يأ يف ينعي

 . انك امنيأ قحلاب موقن «مالسإلا دالب يف وأ « رفكلا دالب يف ءاوسو «ناكم

 نيد يف دحأ انمال اذإ انمهي ال ينعي «مئال ةمول هللا يف فاخن ال» : هلوق

 . قحلاب موقن اننأل ؟ هللا

 اذه نإف «ةماعلا اهركنتسي ةنس قبطي نأ ناسنإلا دارأ ول ًالثمف

 نجلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم باب «سدألا باتك .يراخبلا هج رخأ )0010(

 5 فيضلاو راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب «ناميإلا باتک < «ملسمو »)°1 ۱۸)مقر

 .(۷٤)مقر تلا
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 : الثم اذهل برضنلو «ةنسلا هذهب موقي نأ نم ناسنإلا عنمي ال راكنتسالا

 مامإلا لاق اذإ ركنتسي ماوعلا رثكأ ؛ةعامجلا ةالص يف فوفصلا ةيوست

 رخأت وأ «نالف اي رخأت .دالف اي مدقت : لوقيو «مهيلإ رظني لعجو ءاووتسا

 ءاذه نوركنتسي ,فوفصلا يوتست ىتح ةالصلا يف لوخدلا نع مامإلا

 كنإ رخأت نالف اي: تارملا نم ةرم هل ليق مهضعب نإ ىتح «هنم نوبضغيو

 هتكرتو هلك دجسملا نم تجرخ تئش نإ : بضغلا ةدش نم لاقف «مدقتم

 هللا يف مئال ةمول هذخأت نأ هل يغبني ال مامإلا اذه لثمف «هللاب ذوعن «كل

 اوذخأ ةنسلا ىلع اونرمت اذإ سانلاو «ةئسلا ىلع سانلا نرميو ربصي لب

 هذه يقف ءاّذج ةافج ماوعلا ءالؤه نأ ىأر اذإ نكل ‹مهيلع تناهو اهيلع

 اذإ ةنسلا فلأتو «مهسوفن رقتست ىتح «ًالوأ مهملعي نأ يغبني لاحلا

 . ريخلا كلذب لصحيف «تقبط

 «مالسلا وهسلا ةر نو ةماعلا نأ : اهيأ كلذ نمو

 هب حجرتم كش نع وأ «ةدايز نع وهسلا ناك اذإ هب تدرو ةنسلا نأ مولعمو

 نإ ىتح ةنسلا يه هذه «مالسلا لبق ال مالسلا دعب دجسُي هنإف «نيفرطلا دحأ

 اذإ مالسلا دعب دجسي نأ بجي هنإ :لاق هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 مل ينعي «هلبق دوجسلا ناك اذإ مالسلا لبقو «مالسلا دعب دوجسلا ناك

 . بوجولا ليبس ىلع لب ؛ ةيلضفألا ليبس ىلع اذه لعجي

 كف كح اذار ةا ى ءاهتسوهسل ءالايملا دعب ةت اأ دحين

 مالسلا دعب دجس املف «مالسلا دعب دجسف «حجارلا ىلع ىنبو هيف اًحجرتم

 : سانلا نم لجر لاق «طلغ اذه ؟ديدجلا نيدلا اذه ام ةماعلا هيلع راث
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 ي س77 0 )حت

 هيلع لوسرلا مّلس «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح اذه : مهل تلقف
 لحعس مث ملس مث هتالص لمكاف هوربخأ مث نيتعكر نم مالسلاو ةالصلا

 ؟ءاملعلا نم نوضرت نم : ليق «لبقن الو ءاّدبأ :اولاق «مالسلا دعب وهسلل

 وه اذهو « حيحص اذه : مهل لاق هيلإ اوبهذ املف ؟اًنالفو اًتالف ىضرن :اولاق

 نأ ةنسلا نأ ملعي وهو مالسلا دعب دجسي نأ فنأي ةمئألا ضعبف « ةنسلا

 هيلع يبنلا عياب ام فالخ اذهو ةماعلا ةنسلأ نم افوخ مالسلا دعب دوجسلا

 مئال ةمول هللا يف فخت الو قحلاب مق هيلع هباحصأ مالسلاو ةالصلا

 ريتا )الا نفس + ةلئاغملا نك: قديسلاب ىلعي امف اه كلذ
 مزالب سيلو .سواسو هذه :اولاق .عقاولا بسحب رمألا هيلع امب ناسنإلا

 سانلاو لهس اذه :اولاق «ةعلسلا ىف بيع ًالثم «ءىش لكب سانلا ملعأ نأ

 دنع ناك اذإ : ًالوأ تلق امك نكلو «مئال ةمول هللا يف هذخأت الو «مزاللاب
 ًادهت نأ لجأ نم «قبطي نأ لبق عرشلا مهغلبي نأ نسحأللاف «ةافج ةماع

 ملف :هنم ملع مهدنع لصح دق مه اذإ كلذ دعب عرشلا قبط اذإو «مهسوفن

 :َلاَق ءاي ّيبَّنلا ِنَع اَمُهْنَع هللا يضر ٍريشَب ِنْب ٍناَمْعّتلا ٍنَع :سماخلا - ۷

 َراَصف ءِةَنيِفَس ىَلَع اوُمُهَتْسا موق ِلََمَك اهيف عقاَولاَو ءهللا ع او

 ءاَملا نم اوقَتْسا اذإ اًهلفسأ يف َنيِذْلا ّناكو ءاهلفسأ ْمُم ٌمُهْضْعَيَو اهآلغأ ْةُهْضْعَي

 .اَنَقْؤَف ْنَم ِذْؤُت ْمَلَو ارح اًمبيِصَت يف اَنَقَرَخ انا ول :اوُناَقف «ْمِهَقْوف ْنَم ىَلَع اوم
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 اوجنو اوجن مهيِدنأ ىلع اوذخأ نإو ءاًعيمج اوكله اوُداَرأ اَمَو مُهوكَرت نإف

 .''”ىراخبلا ُةاور «اعيمَح

 حرشلا

 ريشب نب نامعنلا نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب يف ءامهنع هللا يضر يراصنألا

 اهيف مئاقلا «اهيف عقاولاو هللا دودح يف مئاقلا لثم» : لاق هنأ يب يبنلا نع

 عقاولاو «مرحملا كرتو .«بجاولاب ماقف هللا نيد ىلع ماقتسا يذلا ينعي

 موق لثمك «بجاولل كراتلا وأ مرحملل لعافلا يأ « هللا دودح يف يأ اهيف

 مهيأ «ةعرقلاب ىمسي ام وهو ءاّمهس اوبرض ينعي ةنيفس ىلع اومهتسا
 يف نيذلا ناكو ءاهلفسأ مهضعبو ءاهالعأ مهضعب راصف» «؟ىلعألا نوكي

 نم ىلع اورم» هنم اوبرشيل ءاملا اوبلط اذإ ينعي «ءاملا اوقتسا اذإ اهلفسأ

 «قوف نم الإ هيلع ردقي ال ءاملا نأل ؛اهالعأ يف نيذلا ينعي «مهقوف

 «هنم يقتسن انناكم يف اًقرخ قرخن ول ينعي «انبيصن يف انقرخ انأ ول اولاقف»

 ظ .اودارأو اوردق اذكه ءانقوف نم يذؤن ال ىتح

 اوكله اودارأ امو مهوكرت نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق

 قرغأ مث «ءاملا لخد ةنيفسلا لفسأ يف اًقرخ اوقرخ اذإ مهنأل «اًعيمج

 .هيف ماهتسالاو ةمسقلا يف عرقي له باب ءةكرشلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5197)مقر



 نيحلاصلا ضاير حرش ه2
 |(هح ڪڪ ا

 ««اًعيمج اوجنو اوجن» كلذ نم مهوعنمو «مهيديأ ىلع اوذخأ نإو» ةنيفسلا

 . ءالؤهو ءالؤه اجن ينعي

 ميظع ىّرغم اهل يتلا لاثمألا نم وه ةي يبنلا هبرض يذلا لثملا اذهو

 مهف ءرهنلا ةجل يف ةنيفس يف نيذلاك هللا نيد يف سانلاف «لاع ىّنعمو

 لفسألا يف نيريثك اوناك اذإ مهضعب نوكي نأ دبالو «جاومألا مهفذاقتت

 مهضعب قيضي ال ىتحو «ةنيفسلا ةلومح نزاوتت ىتح «ىلعأ يف مهضعبو
 دحأ دارأ اذإ موقلا ءالؤه نيب ةكرتشملا ةنيفسلا هذه نأ هيفو «ضعب ىلع

 هيدي ىلع اوذخأي نأو «هيدي ىلع اوكسمي نأ دبال هنإف ءاهبرخي نأ مهنم

 ذخأ اذإ ءهللا نيد اذكه ءاًعيمج اوكله اولعفي مل نإف ءاعيمج اوجنيل

 نإو ءاّيعمج اوجن ءاهفسلاو لاهجلا ىلع نيدلاو ملعلا لهأو ءالقعلا

Eاوقتاو# ل  

 * (9 باقل دیس هلآ تأ اَوُمَلْعَأَو و ا اح کیی اوُمَلَظ نذل نبض

 ۲٠١[. :لافنألا]

 ل رضي الآ سالا یاست يي هنأ ىلع لیا لاما الح ىو

 :ىلاعت هللا لاق «سوسحملا ةروصب لوقعملا مهل برقيل «لاثمألا

 4 © نوثيحلا الإ آهْلِقْمَي اَمَو سال اهُيِرْصَن ٌلكمألا تلو #
 هيلع هددرتو اًريثك اًحرش ىنعملا هل حرشت ناسنإ نم مكو ٤١[« :توبكدعلا]

 . هفرعيو همهفي سوسحم ءيشب ًالثم هل تبرض اذإف «مهفي الف

 . «بارعألا نم لجرل ايب يبنلا هبرض يذلا بيجعلا لثملا ىلإ رظناو

 ر

 د رک س ج

 الل ةنتفأ



 لاو فورعملاب رمألا باب

 تدلو يتجوز نإ « هللا لوسر اي :لوقي هيي يبنلا ىلإ ءاج لبإ ةيداب بحاص
 ظ ةهوسألا اذهان هاج وبا نم فاضي ا ينعي -دويمأ امال

 : لاق «؟اهناولأ ام» : لاق . معن :لاق ؟«لبإ نم كل له» : كك يبنلا لاقف

 : لاق . معن : لاق . ضايبب دوسأ ينعي «؟قروأ نم اهيف له» :لاق . رمح

 وأ دادجأ هل نوكي امبر ينعي «قرع هعزن هلعل : لاق «؟كلذ اهءاج نيأ نم»

 هعزن هلعل اذه كنباف» : لاق «قرعلا اذه هعزنف ءاذكه اهنول ةقباس تادج

 دوسأ هنول هئابآ وأ هلاوخأ وأ هتادج وأ هدادجأ نم اًدحاو لعل «“«قرع

 ةالصلا هيلع يبنلا هءاج ول « عانتقالا مامت يبارعألا عنتقاف «هيلع دلولا ءاجف

 هتايح نم لاثمب هاتأ نکل «فرعي ال يبارعأ وهف اًحرش هل حرشي مالسلاو

 . عنتقم وهو قلطناف ءاهشيعي يتلا
 يالا يا ل ءملعلا بلاطل يغبني اذكهو

 . ايب يبنلا لعف امك «ةسوسحملا لاثمألا برضب سانلا ناهذأل ةلوقعملا

 تايآلا تدرو دقو .ةزئاج اهنأو ةعرقلا تابثإ ثيدحلا اذه يفو

 ةنس نم عضاوم ةتس يفو «هللا باتك نم نيعضوم يف ةعرقلاب ثيداحألاو
 لآ ةروس يف لوألا مرش تورط ا امأ ءاي لوسرلا

 شا 0 هنأ مهملقأ تروقُلي دِإ مهند تنك امو # :نارمع

 تافاصلا ةروس يف يناثلا عضوملاو ء[٤٤ :نارمع لآ] 4 َتوُمِصتحَي دِإ مهيد

 ‹ملسمو «(٥۳۰٥)مقر «دلولا ىفنب ضرع اذإ باب «قالطلا باتك .يراخبلا هجرخأ )010

 .(١١16١)مقر «ناعللا باتك



 ےس ص نيحلاصلا ضاير حرش |
 نم َناَكَف مهام نشل قل کب َقأ إ 3 رسمنا نيك شوب قو
 تبلل 6ل نيِحَبَسْمْلا نم ناك ما لول 9 لم وهو تول مما ()) َنيِصَحَدمْل
 ۱۳۹-٠٤٤[. : تافاصلا] نوع وو لع هنطب ىف

 ‹مهب تقاضف ةنيفس يف موق عم بكر ءايبنألا دحأ مالسلا هيلع سنوي

 يف انضعب لزنن نأ دبال «تقرغو انكله اهرهظ ىلع انلك انيقب نإ :اولاقو

 .ةعرق اولمعف ؟اًندب ربكأ مأ «بكار ربكأ مأ «بكار لوأ ؟لزنن نمف .رحبلا

 :لوقت ةيآلا نأل هدو وه وأ و وم

 ملعأ هللا هعم نيذلاو «مهولزن «سان هعم اذإ 4 َنِضَحَنْمْل کف َمهاَش#

 وو

 يف راصف هكلعي نأ نود اًعلب هعلتبا يأ ءميظع توح همقتلاف وه امأ

 نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ تاملظلا يف ىدانف «توحلا نطب

 نم ةرجش هيلع هللا تبنأو «رحبلا فيس ىلع توحلا هظفلف «نيملاظلا

 ةنيل هقاروأو نيل دجنلا عرق .دجنلا عرق اهنإ :ءاملعلا لاق (نيطقي) نيطقي

 ةرجش هيلع هللا تبنأف بابذلا هيلع عقي ال هنأ هصئاصخ نمو «مسيربإلاك

 . لجو رع هللا هاجنأ مث «توحلا نطب يف يقب نأ دعب عرعرت ىتح نيطقي نم
 نبا ركذ دقو «ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةعورشملا رومألا نم ةعرقلاو

 لمعتست يتلا ءايشألا يف ةدعاق «ةيهقفلا دعاوقلا هباتك يف هللا همحر بجر

 . هرخآ ىلإ هقفلا لوأ نم «ةعرقلا اهيف



 ےک ل خج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب
 يضر ةفّيذُح ةّيَمَأ يبأ ٍتنب ذب دنه ةَملَس ما َنيِنِمْؤُملا ّمأ ْنَع :سداسلا- ۸

 َنوُركْتُتَو َنوفٍرْعَتف ءاَرَمُأ ْمُكْيَلَع ُلَمْعَتْسُي ُهّنِإ» :لاق هُنا ةَ ّيِبّنلا نع ءاَهْنَع هللا

 لوُسر اي :اولاق «عَباَتَو ّيِضَر ْنَم ْنِكلَو َمِلَس ذَقف َرَكَْأ ْنَمَو «ئئِرَب ْدَقف َهِرَك ْنَمف
 ظ .'هلسم هاور «َةآلّصلا ُمكيف اوُماقأ اَم ءال» :َلاَق ؟ُمُهْلِتاَقُن الأ ءهللا

 ,مثإلا ّنِم َّىِرَب ْدَقَف ناسٍ لَو ِدَيِب اًراَكْنِإ ْعِطَتْسَي ْمَلَو ِهِبْذَقَب ةِرك ْنَم :ُهاَنْعَم

 ّيِضَر ْنَمَو ِةيِصْعَملا هذه ْنِم َمِلَس ْدَقف هت ِهِتِقاَط ٍبّسَحِب ركنا ْنَمَو ُهَتْفيِظَو ىدا
 ( .يصاقلا َوُهَف ْمُهَعَباَتَو ْمِهِلْعِفب

 ظ ظ حرشلا

 هنأ» مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأ «فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه يف

 نوفرعتف» ءرمألا يلو لبق نم انيلع نولوي ينعي ««ءارمأ انيلع لمعتسي
 هللا رمأ ىلع نوميقتسي الو «ءهللا دودح نوميقي ال مهنأ ينعي اي

 دقف هرك نمف «ةعيبلا هل يذلا رمألا يلول ءارمأ مهو ءركنتو مهنم فرعت

 امك كلهي هنأ ينعي عباتو يضر نم نكلو «ملس دقف ركنأ نمو «ئرب
 مكيف اوماقأ ام ءال» :لاق ؟مهلتاقن الأ :يب يبنلا اولأس مث .اوكله
 . «(ةالصلا

 هركن اننإف «ركنن ام مهنم انيأر اذإ - ءارمألا يأ - مهنأ ىلع اذه ٌلدف

 .مهيلعو انلف اودتهي مل نإو «مهلو انلف اودتها نإف «مهيلع ركننو «كلذ

 ء عرشلا فلاخي أميف 0 ىلع راكنإلا بوج و باب .ةرامإلا باک 4 ءملسم هجرخأ 220

 . (٤٩۱۸)مقر
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 اهيف مهتلتاقم نأل ؛ركنملا مهنم ىرن نيذلا ءارمألا لتاقن نأ زوجي ال هنأو

 كلذ مهدزي مل اوذبون وأ اولتوق اذإ مهنأل ؛ريثك ريخ اهب توفيو «ريثك رش
 وأ سانلا مهذبان اذإف «سانلا قوف مهسفنأ نوري ءارمأ مهنإف ءاّرش الإ

 اوماقأ ام» : لاق ءطرشب كلذ طرش كك يبنلا نأ الإ «مهرش دادزا ؛ مهولتاق

 . مهلتاقن اننإف ةالصلا اوميقي مل اذإ هنأ ىلع لدف .«ةالصلا مكيف

 زوجي ال هنأل كلذو «رفك ةالصلا كرت نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 نذأ اذإف «ناهرب هللا نم هيف اندنع اًحاوب اًرفك انيأر اذإ الإ رومألا ةالو لاتق

 ةالصلا كرت نأ ىلع كلذ لد «ةالصلا اوميقي مل اذإ مهلتاقن نأ اب يبنلا انل

 . ناهرب هللا نم هيف اندنع حاوب رفك

 عم يلصي ال ءاًقلطم اكرت ةالصلا كرات نأ ؛قحلا لوقلا وه اذهو

 نأ اي يبنلا نع دري ملو «ةلملا نع اًجرخم اًرفك رفاك هتيب يف الو ةعامجلا

 . كلذ هبشأ ام وأ «رانلا نم جان هنأ وأ «نمؤم هنأ وأ «ةنجلا يف ةالصلا كرات

 تأي ملو . ةالصلا كرات رفك يف اهمومع ىلع صوصنلا ءاقبإ بجاولاف

 ةسمخ ىلإ مسقنت اهنأل ؛ عفنت ال اًججح الإ رفكي ال هنأ ىلع لدت ةجحب ٌدحأ

 0 : ماسقأ

 ١ الصأ ٌليلد اهيف سيل هنأ امإ- .

 . ةالصلا كرت هعم نكمي ال فصوب ةديقم اهنأ امإو- ”

 . ةالصلا كرت نم هيف رذعي لاحب ةديقم اهنأ امإو-۳

 ٤ - ةالصلا كرت رفك صوصنب تّصخ ةماع اهنأ امإو .

 . ةفيعض اهنأ امإ 02



 . اًدذبأ اهنم رفكي ال هنإ لاق نم ةلدأ ولخت ال ماسقأ ةسمخ هذهف

 نع اجر خم اًرفك رفاك ةالصلا كرات نأ : يدنع هيف ٌكشال يذلا باوصلاف

 نورقُي ىراصنلاو دوهيلا نأل ؛ىراصنلاو دوهيلا نم اًرفك دشأ هنأو «ةلملا

 . لِتُق الإو بات نإف ءباتتسي «دترم هنأل ؛ رقي الف وه امأ « مهنيد ىلع
4 l2 . 9 2 2 4 e 

 ءَبَرَتقا ِدَق رش ْنِم ٍبَرَعْلِل ٌلْيَو ءا الإ هلإ ال» :ٌلوُقَي اغزف اًهْيَلَع َلْخَد ايک ّيبْذلا َّنأ

 يِتْلاَو ماَهْبإلا هْيَعُبْصاب َّقَّلَحَو «هذه ُلْثِم َجوُجاَمَو جوُجاي ِمْدَر ْنِم َمْوَيْلا حف
 ُتَبْخْلا َرْثَك اإ ْمَعَن» :لاق ؟َنوُحِلاَّصلا اَنيِفَو ُكِلْهَنأ ,هللا لوسر اي :ُتْنقف .اًهيِلَ
 لعب ا

 حرشلا

 - شحج تنب بنيز نينمؤملا مآ نع هلقن اميف هللا همحر فلؤملا لاق
 هللا الإ هلإ ال : لوقي ههجو اًرمحم اهيلع لخد هيب يبنلا نأ  اهنع هللا يضر

 :نوللا ريغتم «ةفصلا هذهب اهيلع لخد «برتقا دق رش نم برعلل ليو
  ديحوتلا نآل ؛هل اتيبثتو ديحوتلل اًقيقحت (هللا الإ هلإ ال : لوقي هجولا رمحم

 تفلح امو # : ىلاعت هللا لاق . ةعيرشلا عيمج اهيلع ىنبت يتلا ةدعاقلا وه

 احلَسبأ امو :ىلاعت لاقو ء[١٠ :تايراذلا] € نوعا الإ ىضالاو نا

 ءملسمو )۷۱۳١(« مقر .جوجأمو جوجأي جارخإ باب «نتفلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(5880)مقر .٠ . .نتفلا بارتقا باب «نتفلا باتك



 س و نيحلاصلا ضاير حرش
 ٠٠[. :ءايبنألا] نودع انآ لإ لإ أ هل یر لإ ل وسر نم كلت نم

 ‹لكوتلاو «ةبانإلاو و «ةبحملاو «ةدابعلاب هللا ديحوتف
 .ةلملا ساسأ وه «كلذ ريغو «ةيشخلاو «ةناعتسالاو

 لاحلا هذه يف «هللا الإ هلإ ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو

 رذح مث . بولقلل اًئيمطتو ديحوتلل اتيبثت «نوللا ريغتم اًعزف اهيف ناك يتلا
 نأل برعلا رذح دقو .«برتقا دق رش نم برعلل ليو» :لاقف برعلا
 «نييمألا يف هيب اًذمحم ثعب ىلاعت هللاف «مالسإلا ءاول ولماح مه برعلا

 ني وک نإ هينا بتكلا عمت وكر ویا“ خاوتي » : برعلا يف
 AA كن كن مرعب يب لكك كل لت

 ولماح مهنأل .؛ برعلل ديعولا اذه مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نّيبف «[۳ ١"

 . مالسإلا ءاول

 e لل حولا 0 را هلوقو

 (هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف» : لاقف كلذب هرسف اذهلو

 ددهي هنإف كلذ عمو فيعض ءزج هنأ ينعي «ماهبإلاو ةبابسلاب راشأو

 0 ظ . برعلا
 ةالصلا هيلع لوسرلا دهع نم مالسإلا ءاول اولمح نيذلا برعلاف

 يف نيدسفملا جوجأمو جوجأي لبق نم نودّدهُم ءاذه انموي ىلإ مالسلاو

 ا : هل لبق هنآ نينرقلا يذ نع ىلاعت ىكح امك «ضرألا
 لوسر اي» :بنيز تلاق مث .داسفلا لهأو رشلا لهأ مهف ضر يف ودم

 كلهي ال حلاصلا «ثبخلا رثك اذإ معن» :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ « هللا



 هللا ظ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب

 ا ا «جان ٌملاس وه امنإو
FEFا ا كغ ةا دي اع بیلا بی ال ةَ اوت  

 : ناعيش هب دارُي انه ثبخلاو ۲٠[« : لافنألا] 4ٍِباَقِعْل

 . ةثيبخلا لامعألا : لوألا

 . ثيبخلا رشبلا : يناثلاو

 «نيملسم اوناك ولو عمتجملا يف ةئيسلا ةثيبخلا لامعألا ترثك اذإف

 مهسفنأ اوضرع دقف رافكلا مهيف رثك اذإو . كالهلل مهسفنأ اوضرع مهنإف
 دوهيلا ءاقب نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رذح اذهلو .اًضيأ كالهلل

 اوجرخأ» :لاقف كلذ نم رذح «برعلا ةريزج يف نيكرشملاو ىراصنلاو

 . ''"(برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا

 ""«برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ» : هتوم ضرم يف لاقو
 ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا نجرخأل تشع نئل» :هتايح رخآ يف لاقو

 (”(برعلا

 ي ناال نس برقا ج نم ىراتعتاودوهبلا جرا! لاق و

 )١( «ريبحلا صيخلت» ىف ظفاحلا لاق )١79/5( ظفلب هيلع قفتم :ظفللا اذه نع :

 اا اذه. ىلإ هللا هح نقر دلو بدها يرل ةر نم نر اوسرخأ»
 ملعأ هللاو . تافنصملا نم ءيش يف هدوجو ناكم ىلإ .

 «برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ باب «ةيزجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) رقم)۳١١۸(«.
 ءهيف يصوي ءيش هل سيل نمل ةيصولا كرت باب «ةيصولا باتك «ملسمو

 .(17719/)مقر

 )۳( دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١/ )77.هنع للا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم



 ھے نيحلاصلا ضاير حرش
 ديدشلا فسألا عمو .مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حص اذكه ''”«اًملسم الإ

 ىلإ ی ولا ودى اضنلا و دوها باخ لا نواس امنا سالاد ف الا

 نم هللاب ذوعن .نيملسملا نم نسحأ مهنأ مهضعب يعديو «ةلامعلل اندالب

 ميجرلا ناطيشلا

 ىلع رفاكلا لضفي ىتح سانلا ضعب لوقعب ناطيشلا بعلي اذكه

 كبَجْعَأ ولو لرم سڪ نوم دَبَملَو» : لوقي لجو رع هللاو «نمؤملا

 ساتل ءيا نو ون ِهنْذِإب َةَرَفْعَمْلَاَو َةَّنَجْلا لإ أوم وغني فاو راك لِ دوغ كلوا

 ]۱ : ةرقبلا] َنودذَكي مهل

 نييذوبلا نم نيينثولاو ىراصنلاو دوهيلا بالجتسا نم رذحلا رذحلاف

 .دوعي اهيلإو أدب اهنم «مالسإ ةريزج اهنأل ؛ةريزجلا هذه ىلإ مهريغو
 يفو يلب ءاندالوأ يفو ءانرهظأ نيب ثبخلا ءالؤه لعجن فيكف

 .دبالو كالهلاب نذؤم اذه . انعمتجم

 دجو «سمألاب انلاوحأ نيبو اهنيب نراقو مويلا انلاوحأ لّكأَت نم الو

 لأسن يتلاو « مازتلالاب اهيلع هللا ّنم يتلا ةبيطلا ةئشانلا الولو «ريبكلا قرفلا

 انمحري نأ هللا لعل نكلو ءاّريثك اًرش تيأرل اذه الول «هيلع اهتبثي نأ هللا

 مهيلع هللا مادأ ةبيط ةضهن مهل نيذلا حلاصلا بابشلا ءالؤهب مث «هوفعب

 «برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا جارخإ باب ؛ريسلاو داهجلا باتك ءملسم هجرخأ )1(

 ظ .(1751)مقر



 ® ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب

 . ميجرلا ناطيشلا نم مهايإو انذاعأو «هلضف
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 :لاق ايب ّيِبْنلا ٍنَع  ُهْنَح هللا يضر - ٌيِرْدْخْلا ٍديِعَس يبا ْنَع :عياسلا 94٠١

 ُهُقَح َقيِرَطلا اوطعاف َنِلْجَمْلا 9 ما اًذإَف» ب نا ُلوُسَر َلاَقَف !اهيف كدت
 ُدَرَو «ىّذألا ُفَكَو ءِرَصَبْلا نْضَع» :َلاَق ؟هللا َلوُسَر اَي قيِرّطلا ٌقَح اَمَو :اوُناَ
 ."ايلع قفتم «ِرَكْنُملا ِنَع ّيْهنلاَو ِفوُرْعَمْلاِب ُرْمألاَو ,مالّسلا

5 2 

 حرا |

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هلقن اميف - هللا همحر  فلؤملا لاق

 ةغيص ةغيصلا هذه «تاقرطلا يف سولجلاو مكايإ» : لاق ايب يبنلا نأ «هنع

 سولجلا نأل كلذو «تاقرطلا ىلع سولجلا نم مكرذحأ ينعي «ريذحت

 ىلإو «عجارلاو بهاذلا ؛سانلا تاروع فشك ىلإ يدؤي تاقرطلا ىلع

 علطي نأ نوبحي ال امم ةصاخ نوكت دق يتلا ضارغألا نم مهعم اميف رظنلا

 نم ّرم اذإ ءرمي نميف ةبيغلاو مالكلا ىلإ اضيأ يضفي امبرو .دحأ اهيلع

 . هضرع يف نوملكتي اوذخأ دحأ مهدنع

 ,.(5575)مقر «..اهيف سولجلاو رودلا ةينفأ باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ ()

 .(۲۱۲۱)مقر «تاقرطلا ىف سولجلا نع ىهنلا باب «ةنيزلاو سابللا باتك «ملسمو
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 : لاق امل نكلو «دسافم ىلإ يدؤي تاقرطلا ىلع سولجلا نأ مهملا

 نم انل ام «هللا لوسر اي :اولاق . مهرذحو «تاقرطلا يف سولجلاو مكايإ»

 فلأيو «ضعبب انضعب سنأيو «ثدحتن سلجن اننأ ينعي «دب انسلاجم

 . ريخ كلذ يف لصحيو ءاضعب انضعب
 سولجلا ىلع نومّمصم مهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىأر املف

 هيلع مهيلع دّدشي ملو «هقح قيرطلا اوطعأف سلجملا الإ متيبأ نإف» : لاق

 اهيف مهضعب ثدحتي يتلا سلاجملا هذه نم مهعنمي ملو «مالسلاو ةالصلا

 مهيلع قشي مل «ضعبب مهضعب سنأيو ءاضعب مهضعب فلأيو «ضعب ىلإ

 ميحر فوؤر نينمؤملاب هنأ هتفص نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ءاذه يف

 «هقح قيرطلا اوطعأف» سولجلا الإ ينعي «سلجملا الإ متيبأ نإ" :لاقف

 درو «ىذألا ٌتفكو .ءرصبلا ٌضغ» : لاق ؟هللا لوسر اي هقح امو :اولاق

 : ءايشأ ةسمخ (ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب ُرمألاو «مالسلا

 وأ الجر ناك ءاوس «رمي نمع مكراصبأ اوضغت نأ : رصبلا ضغ :ًالوأ

 «كلذك لجرلاو . اهنع هرصب نم ناسنإلا ضغي نأ بجي ةأرملا نأل ؛ةأرما

 سانلا ناكو . هعم ام فرعت ىتح هيف رصبلا دحت ال «هنع رصبلا ةأرملا ضغت

 رم اذإ مث «هدي يف اهلمحيف اًيموي تيبلا ضارغأب لجرلا يتأي قباسلا يف
 تقو ىلإ اوناكو «كلذ هبشأ امو ؟هعم يذلا ام :اولاقو اهودهاش ءالؤهب

 ِ دق نالف :نوثدحتي اوراص هتيب لهأل محللا هعمو لجرلا رم اذإ ديعب ريغ

 اَ يبنلا رمأ اذهلف ءاذكب ىتأ نالف ءاذكب ىتأ نالف «هلهأل محلب مويلا ىتأ

 . رصبلا ضغب هباحصأ



 GD ركنملا نع يهنل او فورعملاب رمألا باب
 ي 2277 ب ع صصص

 . يلعفلاو يلوقلا ىذألا فك يأ : ىذألا فك : اًينا

 هيف اوثدحتي وأ «ّرم اذإ ناسنإلا ىلع اوملكتي نأبف يلوقلا ىذألا امأ

 . ةميمنلاو ةبيغلاب كلذ دعب

 قيرطلا نوؤلمي ثيحب «قيرطلا يف هوقياضي نأب :يلعفلا ىذألاو

 . ةقشمو بعتب الإ رورملا لصحي الو «ةراملا اوذؤي ىتح

 قح نم اذه «مالسلا هيلع اودرف دحأ ملس اذإ :مالسلا ذر :اثلاث

 ملسي نأ ةنسلا تناك اذإف «سلاجلا ىلع ملسي راملا نآ ةنسلا نأل ؛قيرطلا

 . مالسلا اودرف ملس اذإف سلاجلا ىلع راملا

 مارا هب نلادعدللا رات 16 مقا فورعملاب رمألا : اًعبار

 نم ناك ءاوس اًرصقم اًدحأ متيأر اذإف ءهب رمأت كنإف ةي هللا لوسر هب

 . هيف هوبغرو ريخلا ىلع هوثحو «فورعملاب هورماف مهريغ نم وأ نيراملا
 لثم «ركنملا لعفي وهو رم اًدحأ متيأر اذإف : ركنملا نع يهنلا : اًسماخ

 فورا هكا ولا نم كلها امن نأ ناضنلا فرش وهو نأ

 . قيرطلا قح اذهف «كلذ

 ىلع سولجلا نم نيملسملا هيي يبنلا رْذَحُي ثيدحلا اذه يفف

 . هّمح قيرطلا ىطعي نأ بجي هنإف «كلذ نم دبال ناك نإف «تاقرطلا

 ضغ» : يهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهنّيب ؛رومأ ةسمخ قيرطلا قحو

 . «ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو «مالسلا درو «ىذألا فكو ءرصبلا

 . قفوملا هللاو لَك يبنلا اهنّيب امك هيف اًسلاج ناك نمل قيرطلا قوقح هذه
2 2 2 
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 اًمتاخ ىَأَر ايب هللا لوُسَر نأ اَمُهْنَع ةا يضر سابع ٍِنْبا ِنَع :نماثلا ١

 راك نم ٍةوفَج ىلإ مكدخأ ديغَيم هَاَقَو هحرط عتق لج دي يف بهك ن
 لا ؛َكَمَتاَح ْدُخ» :ك هللا لوسر بَ ام غب لجو َليقَف «اهدّ يف اهل

 '' ملسم هاور دای هللا لوسر هر ْدَقَو اَدَبأ دخ ال ثنا ال :َلاَق .هب

 حرشلا
 فورعملاب رمألا» :باب يف ثيدحلا اذهب هللا همحر  فلؤملا ىتأ

 بهذلا لجرلا سابل نإف «ديلاب ركنملا رييغت هيف نأل ؛«نكنملا نع يهنلاو

 ءريرحلاو بهذلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك ءركنمو مرحم

 . "2اهروكذ ىلع امّرُحو يتمأ ءاسنل ٌالحأ امهنأ
 نم ةدالق سبلي نأ الو «بهذ نم اًمتاخ سبلي نأ لجرلل زوجي الف

 نأ بجي «كلذ ريغ الو «بهذ نم ةرزأ اهيف اًبايث سبلي نأ الو ء«بهذ

 ةنيزلا ىلإ جاتحي نم هسبلي امنإ بهذلا نأ كلذو «هلك بهذلا بنجتي

 : لجو َّزع هللا لاق .اهيف بغري ىتح اهجوزل لمجتت ةأرملاك «لمجتلاو

 ينعي «[18 :فرخزلا] € نيم ُرْيَغ اَصِخْلل يف وهو ِةَيْلِحْلا ف ْاَوَّنَنُي نَمَوأ »
 يأ # نم ريع ماصِنْلا يف # اهيلع نيري ةيلحلا يف نأشني ءاسنلاف .ءاسنلا

 . حصفت ال ةَ
 لجرلاو «جاوزألل لمجتلل ءاسنلا هيلإ جاتحي بهذلا : لاح لك ىلع

 )١( «بهذلا متاخ حرط يف باب «ةنيزلاو سابللا باتك «ملسم هجرخأ رقم)۲٠۹۰(.

  (۲)«لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت باب «ةئيزلا باتك « ىئاسنلا هاور رقم)0١50(.



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب
 ل )کک

 الإ ّمهللا «هريغل لكجتي الو هل َلّمَجَتُي لجرلا .كلذ ىلإ ةجاحب سيل
 .ةفلألا نم كلذ يف امل ءرخآلل لمجتي لك ءهجوز نيبو هنيب اميف لجرلا

 نم لاح يأب بهذلا سبلي نأ هل زوجي ال لجرلا نإف «ءناك امهم نكلو

 .لاوحألا

 ةضف نم اًمتاخ لجرلا سبلي نأ زوجيف ءهب سأب الف ةضفلا سابل امأو
 سانلا ضعب هلعفي امك «كلذ يف ةديقع كانه نوكي ال نأ طرشب نكلو

 دنع ضعبلا اهسبلي يتلا ««ةلبّذلا» ةلأسم يف ىراصنلا تاداع اوداتعا نيذلا

 . جاوزلا

 ءاج «جوزتي نأ مهنم لجرلا دارأ اذإ ىراصنلا نإ : ةلبدلا نع نولوقي

 ىتح «عبصإ دعب عبصإ :هعباصأ يف هعضوو متاخلا ذخأو سيسقلا هيلإ

 سبل اذإف «كتجوز نيبو كنيب طابرلا اذه :لوقي مث ديري ام ىلإ يهتني
 ةديقعب بوحصم «ىراصنلاب هبشت وهف كلذ اًدقتعم ةلبدلا هذه لجرلا

 . ةلبدلا هذه سبلي نأ لجرلل ذئنيح زوجي الف «ةلطاب
 . هب سأب ال اذه نإف «ةديقع ريغب اًيداع اًمتاخ سبل ول امأ

 تعد اذإ يتلا رومألا نم وه لب ؛ةبحتسملا رومألا نم متختلا سيلو
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ ليلدب «لعفت الف الإو تلعف اهيلإ ةجاحلا

 نولبقي ال ءاسؤرلاو كولملا نإ :هل ليق امل هنكل .متاخلا سبلي ال ناك
 ع

- 
 ت

 اذإ ىتح (هللا لوسر دمحم» : هصف يف شقن اًمتاخ ذختا « متخب الإ باتكلا

 . متاخلا اذهب همتخ باتكلا نم ىهتنا

 تعد اذإ ركنملا رييغت ىف ةدشلا لامعتسا ىلع يلد ثيدحلا اذه ىفو
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 وأ ءهسبلت الف مارح بهذلا نإ : هل لقي مل هب يبنلا نأل ؛كلذ ىلإ ةجاحلا

 ضرألا يف هحرطو هعلخ هسفنب وه لب ؛هعلخاف

 و «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نيب اًقرف كانه نأ مولعمو

 ا رد طاس ىذ نم روكي ركنملا ر نال کلا ر

 هبشأ امو اهتيب يف ةأرملاو «هتيب لهأ يف لجرلا لثمو «هرييغت هل لعج

 عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب ريغي نأ ةطلسلا هل اذهف . كلذ

 ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألا «لاح لكب بجاو وهف رمألا امأ
 ءرشلا نع يهنو ريخلاب رمأ هيف لب «رييغت هيف سيل هنأل ؛لاح لكب بجاو

 ثالث هذهف ءركنملا كرت ىلإو فورعملاو ريخلا ىلإ ةوعد اضيأ هيفو

 .رييغتو «يهنو رمأو «ةوعد : بتارم

 مهركذيو مهظعي «سانلا يف اًيطخ لجرلا موقي نأ لثمف ةوعدلا امأ

 ظ . ىدهلا ىلإ مهوعديو

 ةفئاط ىلإ وأ «نيعم صخش ىلإ اًهجوم اًرمأ رمأي نأف :رمألا امأو
 هبشأ امو «ةبيغلا كرتا «بذكلا كرتا «ةالصلا ىلع صرحا نالف اي . ةنيعم

 كلذ

 امك ‹«فورعملا ىلإ ركنملا نم هليزي «ءيشلا اذه ريغي نأف : رييغتلا امأ

 ضرألا ىلع هحرطو ءاًعزن هبحاص نم متاخلا عزن نيح ةي يبنلا عنص
 .اًحرط



 — 1 ب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب
 لوسرلا نأل ؛ركنملا هب نوكي ام فالتإ زاوج ىلع ٌليلد اًضيأ هيفو

 هطعأو هذخ : هل لقي ملو هدي نم هعزن امل هحرط مالسلاو ةالصلا هيلع

 «كمتاخ ذخ :هل ليق امل هنأ لجرلا اذه هقف نم ناك اذهلو .ًالثم كلهأ

 ريزعتلا باب نم اذه نأ مهف هنأل ؛ِلَك يبنلا هحرط اًمتاخ ذخآ ال :لاق

 ةيصعملا هب لصحت يذلا ءيشلاو «ةيصعملا هب تلصح هنأل ؛هيلع هفالتإو

 .هسفنب هسفن نم اًماقتنا هفلتي نأ ناسنإلا ىلع جرح ال «بجاولا كرت وأ

 ليتل هيلع كيرف تعي «ةالسلاو ةالصلا هيلع نال هلا ىف لنا

 .هتتافف رصعلا ةالص نع اهب لغتشاف سمشلا تبرغ ىتح اهب ىهلو «دايجلا
 .اهقانعأ عطقيو اهرقعي ءاهبرضي لعجو مالسلاو ةالصلا هيلع اهب اعد مث

 اًماقتنا اهفلتأ ء[۳۳ : ص] * ٍقاَسَعَشلاَو ٍقوُسلأب اسم َيِفطَف# : ىلاعت لاق امك

 . لجو رع هللا اضرل «هسفن نم

 هفلتي نأ دارأو «هللا ةعاط نع هاهلأ هلام نم اًثيش نأ ناسنإلا ىأر اذإف

 . هب سأب ال كلذ نإف ءاهل اًريزعتو هسفن نم اًماقتنا

 رانلاب باذعلل بجوم بهذلا سبل نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هللاب ذايعلاو
 را نم ردع ىلإ جفال ديف :

 اهب بذعي ينعي «ران نم ةرمج اذه لعج ةَ لوسرلا نإف «هدي يف اهعضيف

 يذلا ءزجلا ىلع «ندبلا ضعب ىلع يأ يئزج باذع وهو «ةمايقلا موي

 نيبعكلا نم لفسأ هبوث رج نميف كك هلوق هريظنو .ةفلاخملا هب تلصح
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 کس رج

 ةباحصلا رّصق نيح اضيأ هريظنو “"“رانلا يفف نيبعكلا نم لفسأ ام» : لاق

 . «رانلا نم باقعألل ٌليو» : ةا يبنلا لاقف « مهلجرأ لسغ يف

 دق رانلاب باذعلا نأ تابثإ اهيف اهلك ةنسلا نم صوصن ةثالث هذهف

 . ندبلا نم نيعم ءزج ىلع نوكي
 رات يف اَهَنلَع محي َمْوَي # :ىلاعت هلوقك كلذ نم اًضيأ نآرقلا يفو

 عضاوم ۳١[« :ةبوتلا] 4 ْمُهْروُهظَو مموج مهام اهب یورک دلج
 نن ااغ تر تدا تج نام اكاج ذی امك فات ن

 . ةفلاخملا هب تلصح ام وهو هئازجأ

 هللا يضر ةباحصلا قدص لامك نايب :اًضيأ ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 : لاق . هب عفتنا كمتاخ ذخ : هل ليق امل لجرلا اذه نإف . مهناميإ يف مهنع

 هناميإ لامك نم كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هحرط اًمتاخ ذخآ ال

 هئاطعإب وأ عب عيبب ؛هب عفتناو هذخأل «ناميإلا فيعض ناك ولو . هنع هللا يضر

 . كلذ هبشأ ام وأ هلهأ

 رييغت يف ةمكحلا لمعتسي ناسنإلا نأ :اضيأ ثيدنلا اذه دئاوف نمو

 نهرا مااا اعلا هلع يلا ةت لحما لجرلا ااف عركملا

 رالاا ف ف نيكل نس لنا اه باب ياللا باک یرغل حا ©
 . (۷۸۷٥)مقر

 باتكو «(٠٠)مقر «ملعلاب هتوص عفر نم باب «ملعلا باتك .يراخبلا هجرخأ (۲)

 باتک < مايو «(۳١١)مقر «نيمدقلا ىلع حسمي الو نيلجٌرلا لسغ باب ءءوضولا

 .(1١515)مقر ءامهلامكب نيلجرلا لسغ بوجو باب «ةراهطلا



 د ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب

 هيلع يبنلا هعم لمعتسي مل دجسملا يف لاب يذلا يبارعألا نكل .ةدشلا

 بهذلا متاخ سبل يذلا اذه نأل كلذ لعلو «""ةدشلا مالسلاو ةالصلا

 ‹لهاستم هنكلو مكحلاب اًملاع ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ملع

 يف ةحسفلا هذه دجوو ءاج «فرعي ال ٌالهاج ناك هنإف «يبارعألا فالخب
 سانلا هيلإ ماق املو !!ربلا يف هنأ هسفن بسحي «لوبي لعجف «دجسملا

 . كلذ نع ةي يبنلا مه اهن هنورجزي

 يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم عم نيللا ةَ يبنلا لمعتسا كلذكو

 يف هتجوز عماج يذلا لجرلا عم كلذكو «ةالصلا يف ملكت نيح  هنع هللا

 . لاقم ماقم لكلف «ناضمر راهن

 لکو لعفت املك فا احلا لمعان أ الا ي اها

 توي شو ا مةلا قولنا e ا

 :ةرقبلا] 4 سلا اولو لر رَ اَمَو اريدك اڪ وأ دم ةَ ڪلا
 .اريثك اًريخ اهب لانو ةمكحلا يتوأ نمم انلعجي نأ هللا لأسن 4
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 يِسفَن يِذّلاَو» :َلاَق ةي ّيِبّنلا ِنَع ُهْنَع هللا ّيِضَر َةَفْيَذُح ْنَع :ُرْشاَعْلا- ١95

 َْكْيَلَع َتَعْبَي ّْنأ هللا ّنكْشوُيَل وأ ءركْنُملا ِنَع ّنْوَهْنَتَلَو ءِفوُرْعَمْلاِب َنْوُماَتل ِهِدَيِ

 ٌثيدح:لاقو «يذمرتلا هاور «مُكَل ُباَجَتْسُي الف ُهَنوُعْدَت َّمُك ,ُهْنِم اًباَقِع

 مقر ءدجسملا يف لوبلا ىلع ءاملا بص باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 « . . . تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو باب «ةراهطلا باتك ‹«ملسمو »)۲*(

 .(٤۲۸)مقر



 نيحلاصلا ضاير حرش

 حرشلا (

 هيف مسقي «مسق اذه هديب يسفن يذلاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 .ءاش نإ اهيدهي ءالعو لج هديب دابعلا سْمْنَأ يذلا وه هنأل ؛ هللاب ةا ىبنلا

 ةياده هللا ديب سفنألاف «ءاش نإ اهيقبيو « ءاش نإ اهتيميو .ءاش نإ اهلضيو

 و اهنَوَساَمَو ستو #9 : ىلاعتو كرابت هللا لاق امك «ةتامإو ًءايحإو «ةلالضو

 مسقأ اذهلو «هدحو هللا ديب سفنألاف «[8 ء۷ : سمشلا] 4اًهوّقَتو اَهَرُوُج اهمها

 اًنايحأو «هديب ىسفن ىذلاو» : مسقلا اذهب اًريثك مسقي ناكو هلم يبنلا

 ‹سفنألا ٌبيطأ ءالي دمحم سفن نأل ؛ هديب دمحم سفن يذلاو)» : لوقي

 . سفنألا بيطأ اهنوكل اهب مسقأف

 ‹ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب موقن نأ وهو «هيلع مسقملا ركذ مث

 . ةيفاعلا هللا لأسن . انل بيجتسي الف هوعدن ىتح هدنع نم باقعب هللا انمعي وأ

 فورعملاب رمألا بوجو ىلع لدت اهلك ثيداحأ ةدع انل قبس دقو

 رمأن نأ اًعيمج انيلع بجاولاف «همدع نم ريذحتلاو ءركنملا نع يهنلاو

 نم هانرذحو هب هانرمأ بجاو يف رّصق دق انل اَخأ انيأر اذإف «فورعملاب

 .« كلذ نم هانرذحو هنع هانيهن اًركنم ىتأ دق انل اأ انيأر اذإو «ةفلاخملا

 ؛برشم هل انم دحاو لك راصو انقرفت اذإ اننأل ؛ةدحاو ةمأ نوكن ىتح

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ءاج ام باب «نتفلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 .(19١5١)مقر



 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب

 انلك انعمتجا اذإف «لصحي ام فالتخالاو ةقرفلاو عازنلا نم اننيب لصح

 ( . حالفلاو ةداعسلاو ريخلا انل لصح ؛ قحلا ىلع

 ناسنإلا نم بلطُي نأ نود مسقلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 هلذهف .«نأش اهلو ةيمهأ اهل ىتلا رومألا ىف الإ ىغبني ال اذه نكلو «مسقي نأ

 نأ ىغبني الف «نأش الو ةيمهأ هل سيل يذلا ءىشلا امأ «ناسنإلا اهيلع مسقي

 . سأب الف ديكوتلل تفلحتسا اذإ الإ هيلع فلحت

 « ضرف وهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىلع ليلد اذهف
 5 هذع ءاملعلا ضعب نإ ىتح «هضورفو نيدلا تابجاو مهأ نم وهو

 مهأ نم هنكل ءاّسداس اًنكر سيل هنأ حيحصلاو .مالسإلا ناكرأ نم اًسداس

 فوس اهنإف «بجاولا اذهب مقت مل اذإ ةمألاو . ضورفلا ضرفأو تابجاولا

 اذإ مهنكلو «هيلع نوريسي جاهنم مهل موق لك نوكيسو «ءاوهألا اهب قرفتت

 a درا اوك EE ءركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأ

 قوُرعَملاِب ومات ساناا تج زل وما ريح مک ) :كلذب هللا مهرمأ

 كن کتو °111 :نارمع لآل € راب رموو ركصنُلا نڪ وچو

 مه َكِيَلْوَأَو 5 نع تزكتو فول ناو كل لإ وعي هنا

 تكي مَ اج ام نب نم اوتو اوفر نیدلاک اونوْكَك الو و 9 توحلْقمْلأ
 64-١١ ٠[. : نارمع لآ] 4ةيِظَع ٌباَذَع بف َكِيتكْوََو

 ةلأسم ظحالي نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمالا ىلع نكلو

 راثئتسالاو هنم ماقتنالا ال .هيخأ حالصإ كلذب هدصق نوكي نأ يهو ءةمهم

 هسفنب بجعُي هيلع راثئتسالاو هنم ماقتنالا دصق اذإ امبر هنأل ؟ هيلع
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 چر وا

 نم ٌديعب اذه :لوقيو « هللا همحري نأ دعبتسي امبرو «هاخأ رقحيو «هلمعبو

 حص يذلا ثيدحلا يف كلذ ءاج امك . هلمع طبحي كلذ دعب مث «هللا ةمحر

 هللا رفغي ال هللاو» : هسفن ىلع فرسم رخآ لجرل لاق ًالجر نأ لَك يبنلا نع

 دق ينإ «نالفل رفغأ ال نأ ىلع ىّلأتي يذلا اذ ْنَم» : لجو رع هللا لاقف «نالفل
 . ''"(كلمع تطبحأو «نالفل ثرفغ

 لك كله «هترخآو هايند تقبوأ ةملكب مّلكت ؛لجرلا اذه ىلإ رظناف
 هداعبتساو «هيخأل هراقتحاو «هسفنب هباجعإ هلمح هنأل ؛هيعسو هلمع

 ةملكلا هذه تقبوأ نأ كلذب لصحف «ةلاقملا هذه لوقي نأ ىلع هللا ةمحر

 . هترخآو هايند

 نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا ىلع بجي هنأ مهملاف

 نم ماقتنالا وأ هسفنل راصتنالا هدصق نوكي ال نأ «ىنعملا اذه رضحتسي

 ضرم يذلا «ضيرملا اذه ءاود هدصق صلخملا بيبطلاك نوكي لب «هيخأ

 اًبجاو كرت وأ «ركنملا اذه رش هيقت ةجلاعم هجلاعي نأ ىلع لمعيف ركنملاب
 هتين نم هللا ملع اذإو .بجاولا لعف ىلع هلمحت ةجلاعم هجلاعيف

 لصحف «هدابع نم ءاش نم هب ىدهو «ةكرب هيعس يف لعج «صالخإلا

 . قفوملا هللاو «ميظع ريخ هنم لصحو «ريثك ريخ ىلع

 «هللا ةمحر نم ناسنإلا طينقت نم ىهنلا باب ءةلصلاو ربلا باتك ءملسم هج رخأ 0010

 .(511؟١)مقر



 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب
 سس س ححججحججحححح

 هلك يبدا نع - هع نا يضر - ّيِرذُخلا يعَس يبأ ْنَع :َرشَڪ يِداَحْلا ٤
 ٠)يذمرتلاو ءدوادوبأ هاور «ِرَئاَج ٍناَطْلُس َدّْنِع ٍلْذَع ُةَمِلَك ٍداَهِجْلا لضفأ» :لاق

 .ٌنسح ثيدح :لاقو

 ظ حرشلا
 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هلقن اميف - هللا همحر - فلؤملا لاق

 . رئاج ناطلس دنع ٍلدع ةملك داهجلا لضفأ» : لاق لكي ىبنلا نع هنع

 . ريخلا ةناطبو « ءوسلا ةناطب :ناتناطب ناطلسللف

 وه اذه :لوقتو هل هنيزت مث «ناطلسلا ديري اذام رظنت :ءوسلا ةناطب

 نم  هللاب ذايعلاو - ناك ولو «تدفأو تنسحأو «بيطلا وه اذه «قحلا

 ادل طو يطال هام كلا اف نورك ام اأ

 لدتو ءاي هلوسرو ىلاعت هللا يضري ام رظنت اهنإف :قحلا ةناطب امأ

 . ةنسحلا ةناطبلا يه هذه «هيلع مكاحلا

 . داهجلا دض - هللاب ذايعلاو - هذه «رئاج ناطلس دنع لطابلا ةملكو

 ديري اذام ملكتملا رظني نأب نوكت «رئاج ناطلس دنع لطابلا ةملكو

 . هل هنيزيو هدنع هب ملكتيف ناطلسلا

 دنع» :لاقو .داهجلا مظعأ نم رئاج ناطلس دنع قحلا ةملك لوقو

 .يذمرتلاو 57(2 5 5)مقر .ىهنلاو رمألا باب «محالملاو نتفلا باتک «دوادوبأ هج رخأ )۱(

 .(11/5١5)مقر «رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا لضفأ ءاج ام باب «نتفلا باتك



 نيحلاصلا ضاير حرش
 د )

 هنأل ؛اهلئاق رضت ال هدنع قحلا ةملك «لداعلا ناطلسلا نأل «رئاج ناطلس

 . هيذؤيو اهبحاص نم مقتني دقف رئاجلا امأ «لبقي

 : لاوحأ عبرأ اندنع نآلاف

 ١ ةلهس هذهو «لداع ناطلس دنع قح ةملك- .

 نتفت دق كنأل ؛ةريطخ هذهو «لداع ناطلس دنع لطاب ةملك  ؟١

 . فراخزلا نم هل هنيزت امب «كتملكب لداعلا ناطلسلا

 . داهجلا لضفأ هذهو «رئاج ناطلس دنع قح ةملك -"

 ٤ نوكي ام حبقأ هذهو «رئاج ناطلس دنع لطاب ةملك .

 . رئاجلا ناطلسلا دنع قحلا ةملك اهلضفأ نكل «ةعبرأ ماسقأ هذهف

 . هريغ ىلعو هسفن ىلع اًنطابو اًرهاظ قحلا لوقي نمم انلعجي نأ هللا لأسن

 اهّنأ اَي :لاق  ُهْنَع هللا ّيِضَر  قيّدّصلا ٍرْكَب يبأ ْنَع :رشع عبارلا - ۷
Aسس هس رس ےس ص ے عو ےس ےک ساس 6 رف اس ص رع يم 0000 م 5 مر ل ا  

 اذ لص نم مرضي ال مکا يبلع اونم نیلا اات ۾ :ةّيآلا هزه َنوُوَرَقَتَل ْمُكَّنِإ ساَّنلا

 - م 0 ا گر سا | و N عطل

 اوأَر اَذإ سسانلا ْنِإ» :لوقّي ايب هللا لوسر ٌتعمَس ينإو ء[١٠٠٠ :ةدئاملا] ميده

E - ٍَ9 9 7 2 مع م اص 7 و  

 ءدوادوبأ هاور «ةَنِم باقعب هللا ُمُهَّمُعَب نأ كشؤأ ِهْيَدَي ىلَع اوُدْخْأَي ملف َمِلاظلا

 .ةحيحص ديناسأب '''يئاسنلاو «يذمرتلاو

 ‹يذمرتلاو «(5778)مقر «يهنلاو رمألا باب «محالملاو نتفلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(

 لاقو «(58١5)مقر ءركنملا ريغي مل اذإ باذعلا لوزن يف ءاج ام باب «نتفلا باتك

 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب «نتفلا باتك «هجام نباوءحيحص ثيدح

 .(؟/١) دنسملا يف دمحأو ,(00٠5)مقر



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب
 ع(: 050)

 حرشلا
 يضر قيدصلا ركب يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 نبذل ابا » : ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإف «سانلا اهيأ نعيبامأ لاف ةع لا

 هذهو 6 :ةدئاملا] © ميده اإ َّلَّص نم مگ ا: کشا ہک کیلع اونماء

 هنأل ؛سانلا ٌلالض هرضي ال هنإف هسفنب ىدتها اذإ ناسنإلا نأ اهرهاظ ةيآلا

 اهرسفي دقف . لجو رع هللا ىلع هريغ نأشف هسفنب ماقتسا اذإف «هسفنب ماقتسا

 ةميركلا ةيآلاب دارملا وه اذه نأ نظي ءاًدساف ىنعم اهنم مهفيو سانلا ضعب
 ال» :لاقف يدتهن نأ انرضي ال لض نم نوكل طرتشا هللا نإف «كلذك سيلو

 ٠66[. : ةدئاملا] € مشيدتهأ اذ َّلَص نك کي

 نم اذه ناك اذإف «ركنملا نع ىهننو فورعملاب رمأن نأ : ءادتهالا نمو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاب كلذو «ررضلا نم ملسَ نأ دبالف .ءادتهالا

 سانلا نإ» : لوقي ويو ّيبنلا تعمس ينإو : هنع هللا يضر لاق اذهلو ءركنملا

 نأ كشوأ . ملاظلا دي ىلع اوذخأي ملف وأ .هوريغي ملف ركنملا اوأر اذإ

 نوري اوناك اذإ ّلض نم مهرضي مهنأ ينعي ي (هدنع نم باقعب هللا مهمعي

 نأ كشوي هنإف «ركنملا نع هنوهني الو «فورعملاب هنورمأي الو لاضلا
 مل يذلا لفاغلاو ءركنملل لعافلا «لفاغلاو لعافلا ؛باقعلاب هللا مهمعي

 ٠ .ركنملا نع هني
 َّزع هللا باتك مهفب ةيانعلا ناسنإلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد اذه يفو

 ی ا ينقل نإ هللا دارأ ام ريغ ىلع همهفي ال ىتح ءّلجو

 يف ءاج اذهلو «نآرقلا ريسفتب اولضيف «هباتك يف هللا دارأ ام فالخ ىلع
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 .ىوهيو ىري امب هرسف يأ «هيأرب نآرقلا يف لاق نم ىلع ديعولا ثيدحلا

 نآرقلا ناسنإلا رسف اذإف «ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا ىضتقمب ال
 . رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرو هاوهب

 «ةيبرعلا ةغللا فرعي نمم وهو «ةيبرعلا ةغللا ىضتقمب هرسف نم امأ
 . هيلع لدي امب رسفيف «يبرعلا ناسللاب لزن نآرقلا نأل ؛هيلع مثإ ال اذهف

 ىنعملا ىلإ يوغللا ىنعملا نم تلقن دق تاملكلا تناك اذإ كلذكو

 . هيلع جرح الف يعرشلا اهانعمب اهرسفو «يعرشلا
 يف لجو َّزع هللا دارمل اًمهاف نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ مهملاف

 هللا دارأ امب الإ امهرسفي ال ىتح «هتنس يف اب يبنلا دارمل كلذكو «هباتك

 .قفوملا هللاو «هلوسرو



 ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب
 م( )ل ا 7 77اجكُؤجؤحكجممما

 فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب - "4
 هلعف هلوق فلاخو ركنم نع يهن وأ

 نوت ماو کشا نوو راب سالا توما # ¥ :ىلاعت هللا لاق

 ا أا ا4 # :ىلاعت لاقو ء[٤٤ :ةرقبلا] * َنوُلَقَعَت الفأ ب بولا

 تولع ال اَم أوُلوُمَت نأ هلآ دنع اًمقَم ريك 9 َنوُلَعْفَت ال ام ت
 أَن

 2 نأ دیر امو # : لك بْيَع ْنَع ارابخإ ىلاعت لاقو «[7: ۲ :فصلا]

 AA] : دوه] نع مڪه تا ا

 حرشلا
 فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 بوجو يف هلبق يذلا بابلا ناك امل «هلوق هلعف فلاخو ركنم نع ىهن وأ

 يف بابلا اذه ركذ بسانملا ناك «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ذايعلاو  هلعفو ركنم نع ىهن وأ «هلعفي ملو فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت

 ناك ول هنأل ؛هيهنو هرمأ يف اًقداص نوكي ال «هلاح هذه ْنَم نأ كلذو  هللاب

 نم لوأ وه ناكل ؛ عفان هنأو «فورعم هب رمأ ام نأ اًدقتعم «هرمأ يف اًقداص

 نأو «راض هنأ دقتعي وهو ركنم نع ىهن ول كلذكو . ًالقاع ناك ول هلعفي

 ,هلعفي ملو فورعمب رمأ اذإف . القاع ناك ول هكرتي نم لوأ ناكل ؛ مثإ هلعف

 ذايعلاو ةديقع ىلع اًينبم سيل اذه هلوق نأ ملع ؛هلعفو ركنم نع ىهن وأ
 . هللاب

 سالا َنوُيمَأَتَأ # 8 :ىلاعت لاقف كلذ لعف نم ىلع هللا ركنأ اذهلو
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TEماهفتسالاو ٤٤[. :ةرقبلا] 4َنوُلِقعت الأ بتكلا نول منو مك  

 الف مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأت فيك : ينعي pe انه

 4! ؟َنْوَلَْعَت اَقَأ# ربلاريغ نم ربلا نوفرعتو باتكلا نولتت متنأو «هنولعفت
 نيأ ؟ءيشلا اذه مكنم عقي فيك :مهل لوقي ؛خيبوتلل ماهفتسالا اذهو

 ؟نيقداص متنك ول مكلوقع
 ام لعفي وأ هب لماعتي هنكلو ءابرلا كرتب سانلا رمأي لجر :كلذ لاثم

 «كونبلا تالماعم يف ابرلا اوذخأت ال : ًالثم سانلل لوقي وهف .هنم مظعأ وه

 وه عقوام نأ ملعي ملو «عادخلاو ركملاو ةليحلاب ابرلا ذخأيف وه بهذي مث
 ىلع رمألا ىتأ نمم ءاّمثإ مظعأو ءاّبنذ ربكأ عادخلاو ركملاو ةليحلا نم هيف

 .ههجو

 :ركملاو ليحلا لهأ يف هللا همحر  ينايتخسلا بويأ لاق اذهلو

 ههجو ىلع رمألا اوتأ مهنأ ول «نايبصلا نوعداخي امك هللا نوعداخي مهنإ)

 . هللا همحر قدصو «نوهأ ناكل

 !!يلصي ال هسفن وه هنكلو «ةالصلاب سانلا رمأي لجر اضيأ كلذك

 ؟يلصت ال مث «فورعم اهنأ ىرتو «ةالصلاب رمأت فيك ؟اذه نوكي فيكف

 فلاخم وهف «نيدلا نم نوكي نأ ًالضف لقعلا نم سيل ؟لقعلا نم اذه له

 . ةيفاعلا هللا لأسن . نيدلا يف هفسو «لقعلل
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 ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب
 سس( 17 1 77ااتتكج

 رج رع ر ا بم چ

 .[۲-۳ :فصلا] تولع ال ام اول وف نأ هلا دنع امهم

 لعفي الأ ناميإلا ىضتقم نأل ؛ناميإلاب مهبطاخ #أوُنماء نذل اات ©
 ال ام تولوقت مل © :هلوقب مهخّبو مث «لعفي ال ام لوقي الأو ءاذه ناسنإلا
 3 1 ٠ ٠ ET 7 1 هكا 03 ل رس

 ؛ ضغبلا دشأ هدنع ضخم «هللا دنع هوركم لعفلا اذه نأ نب مث 4َنوْلَعَْ

 لاق : تقملاو € تروُنَعْفَت ال ام أوُلوُفَت نأ هللا دنع اسم رك إ#» :لاقف

 لوقي ؛هلاح هذه يذلا لجرلا ضغبي ىلاعت هللاف «ضخغبلا دشأ وه : ءاملعلا

 نأ لجأ نم هضغبي امم كلذ نأ هدابعل لجو رع هللا نيبيو «لعفي ال ام

 . هنع هللا ىهن امع دعتبي اًدح نمؤملا نأل ؛هنع اودعتبي

 : دوه] هع مُكحلَهَْأ ام لإ کیلا نأ ڈرا امو : بيعش نع لاقو

 نع مكاهنأو «كرشلا نع مكاهنأ نأ نكمي ال :هموقل لوقي هنأ ىنعي ۸

 مهيلع لسرلا نأل ؛اًدبأ نكمي ال «هلعفأ انأو نازيملاو لايكملا صقن

 ًالاثتماو «هلل اًميظعت سانلا دشأ مهو «قلخلل قلخلا حصنأ مه مالسلا

 . هلعفيف هنع مهاهني ام ىلإ مهفلاخي نأ نكمي الف «هيهنل اًبانتجاو هرمأل
 رمأ ام كرتي وأ «هنع ىهني ام لعفي يذلا ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 نأ نكمي ال مهنأل ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةقيرطل فلاخم «هب

 نايب يف هللا ءاش نإ ثيداحألا يتأتسو . هنع مهنوهني ام ىلإ سانلا اوفلاخي

 . قفوملا هللاو «هنع ىهن ام لعف وأ «هب رمأ ام كرت نم ةبوقع
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 نيحلاصلا ضاير حرش
 ےک کک

  :لاق  اَمُهْنَع ُهللا يضر  ةئراح ِنْب ِدْنَز ٍنْب ةَماَسأ دير يبأ ْنَعَو - ۸
 2 ٠ ت 2 ا سام نر ّّ و و چ IEE ل ى ۶ه

 قلَدنتف ءراذلا يف ىقلُيف ةماّيقلا َمْوَي ٍلْجَرلاِب ىتْؤُي» :لوقي ةَ هللا لوُسَر تغمس
 4 م قے

»+ 

 راّثلا نها ِهْيَلإ ٌعمَّتْجيِف ءاَحّرلا يف ٌراَمِحلا رودي اَمَك اهب ٌروُدَيف ءِهْنْطَب ُباَتقَ

 ,ىَلَب :ُلوُقَيف ؟ركْنُملا ِنَع ىَهْنَتو ٍفوُرْغَملاِب ْرْمَأَت كت ْمَلأ كلام ُنالف اَي :َنوُلوُقَيف

 .()هيلع قفتم «هيتآو ٍرَكْنُملا ِنَع ىَهْنَأَو هيِتآ الو ِفوُرْغَملاب ُرُمَآ تنك
 ُءاَعْمألا :«ُباَتْقالاِدَو .ُحْرْخَت ُهاَنعَمَو ,ةلمهملا ِلاّدلاِب َوُه «ٌقِلَدْنَت» :ةلوق

 .ٌبتق اًمُدِحاَو

 س
 الو فورعملاب رمأي يذلا لجرلا نم ديدشلا ريذحتلا هيف ثيدحلا اذه

 .هللاب ذايعلاو « هيتأيو ركنملا نع ىهنيو «هيتأي
 يف ىقليف «ةكئالملا هب يتأت يأ «ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي» :لوقي

 “ميلا يف رجحلا ىقلي امك اهيف ىقلي هنكلو «قفرب اهلخدي ال «ءاقلإ رانلا
 «يعملا وهو بتق عمج :باتقألا .هءاعمأ ينعي ءهنطب باتقأ قلدنتف

 . هللاب ذايعلاو  ءاقلإلا ةدش نم هنطب نم جرخت : قلدنت ىنعمو

 ههبش «حيبقتلل هيبشتلا اذهو «احرلا يف رامحلا رودي امك اهب روديف»
 لبق ةميدقلا نحاطملا يف هنأ : كلذ ةفصو ءاحرلا ىلع رودي يذلا رامحلاب

 اميف ناشقنيو ناريبك نارجح لعجُي ناك «ةديدجلا تادعملا هذه دجوت نأ

 اهيفو «بوبحلا اهنم لخدت ةحتف امهنم ىلعألل عضويو «نارّقني يأ امهنيب

 «ملسمو «(77717)مقر «ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (۲۹۸۹)مقر 07-5 . هلعفي الو فورعملاب رمأي نم ةبوقع باب ‹قئاقرلاو دهزلا باتك



 ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب

 . احرلا ُنَحْطَت هترادتسا يفو ءاحرلا ىلع ريدتسي مث «رامحلا نتمب طبرت ةبشخ
 امك - هللاب ذايعلاو - هئاعمأ ىلع رودي رانلا يف ىقلي يذلا لجرلا اذهف

 يأ ؟كل ام :هل نولوقيف «رانلا لهأ هيلإ عمتجيف «هاحر ىلع رامحلا رودي
 لوقيف ؟ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت تنأو ءانه ىلإ كب ءاج ءيش
 الو اولص :سانلل لوقي «هينآ الو فورعملاب رمآ تنک» :هسفن ىلع اًرقم

 الو «نيدلاولا اورب :لوقيو . يكزي الو مكلاومأ اوكز : مهل لوقيو . يلصي

 . هيتأي ال هنكلو فورعملاب رمأي اذكهو «هيدلاو دبي

 اولكأت ال .«سانلا اوباتغت ال : سانلل لوقي «هيتآو ركنملا نع ىهنأو»

 هبشأ امو «ةريجلا اوئيست ال «ةرشعلا اوئيست ال «عيبلا يف اوشغت ال ءابرلا

 عيبي «هللاب ذايعلاو اهيتأي هنكلو ءاهنع ىهني يتلا ةمرحملا ءايشألا نم كلذ

 وهف ءاذه ريغو ناريجلا ىلإ ءيسيو «ةرشعلا ءيسيو «شغيو ءابرلاب

 -ةيفاعلا هللا لأسن- هيتأيو ركنملا نع ىهنيو «هيتأي الو فورعملاب رمأي كلذب

 .ىرخلا اذه ىزخيو باذغلا اذه سن ذعيف

 نع اهاهنيو فورعملاب اهرمأيف هسفنب أدبي نأ ءرملا ىلع بجاولاف

 : كسفن ةَ هللا لوسر دعب كيلع اًقح سانلا مظعأ نأل ؛ركنملا

 ميكح تنأف هنع تهتنااذؤف

 نع مههناو «فورعملاب مهرمأو «كناوخإ حصن لواح مث اهب أدبا

 نيحلاصلا نم مكايإو ينلعجي نأ هللا لأسن .اًحلصم اًحلاص نوكتل «ركنملا

 ( . ميرك داوج هنإ «نيحلصملا
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 ةنامألا ءادأب رمألا باب 0

 هر هل ¢ 4
 ٠۸[. :ءاسنلا] #اهلَهَأ لإ تملا ودون نأ كرمي هللا نإ # : ىلاعت هللا لاق

 حرشلا
 . ةنامألا ءادأب رمألا باب :- هللا همحر- فلؤملا لاق

 نم هدابع ىلع هللا هنمتئا ام اهنم «ةددعتم ناعم ىلع قلطت : ةنامألا

 .دابعلا اهيلع هللا نمتئا ةنامأ اهنإف ءاهب مهفلك يتلا تادابع

 اهظفحيل ناسنإلل ىطعت يتلا عئادولا يهو ءةيلاملا ةنامألا :اهنمو

 وأ هتحلصمل «ناسنإلا ديب نوكت يتلا ىرخألا لاومألا كلذكو ءاهلهأل

 ةحلصمل نوكت نأ امإ ؛ناسنإلا ديب يتلا ةنامألا نأ كلذو ءاهكلام ةحلصم

 . اًعيمج امهتحلصمل وأ «هديب يه نم ةحلصمل وأ ءاهكلام

 هذه : اثم لوقت ‹ صخش دنع اهلعجت ةعيدولا ؛ةعيدولاف : لوألا امأف

 هذهف ءاذه هبشأ امو يل اهظفحا مهارد هذه وأ «يل اهظفحا كدنع يتعاس

 . اهكلام ةحلصمل هدنع تيقب ةعيدو

 كريعي اًئيش صخش كيطعي ةيراعلاف :هديب يه نم ةحلصمل يتلا امأو

 . كتحلصمل كدي يف تيقب هذهف «ةرايسوأ «ةعاس وأ « شارف وأ « ءانإ نم هايإ

 هذهف ءةَرَجأَتْسملا ُنيعلاف :هديب يه نمو اهكلام ةحلصمل يتلا امأو

 يف اهب عفتنت تنأف ءاهتذخأو «ةرايس ينم ترجأتسا ؛ عيمجلل اهتحلصم

 هبشأ امو ناكدلاو تيبلا كلذكو .ةرجألاب عفتنأ انأو «كتاجاح ءاضق

 . تانامآلا نم هذه لك . كلذ



 ظ ةنامألا ءادأب رمألا باب

 ةماعلا ةيالولا «ةيلوؤسم اهمظعأ يهو ةيالولا ةنامأ :اًضيأ ةنامألا نمو

 ىلع نيمأ «ةلودلا يف ىلعألا سيئرلا ًالثم ناطلسلاف . ةصاخلا تايالولاو

 يتلا اهلاومأ ىلع «ةيويندلا اهحلاصمو ةينيدلا اهحلاصم ىلع ءاهلك ةمألا

 امو نيملسملا ةحلصم ريغ يف اهقفني الو ءاهرذبي ال «لاملا تيب يف نوكت

 . كلذ هبشأ

 ةنامأو «هترازو يف ًالثم ريزولا ةنامأك ءاهنود ىرخأ تانامأ كانهو

 .هلهأ يف ناسنإلا ةنامأو «هلمع يف يضاقلا ةنامأو «هتقطنم يف ريمألا

 ظ :نارمأ اهلصأو . اًدج عساو باب ةنامألا نأ مهملا

 . لجو رع هللا تادابع يف دبعلا ةنامأ يهو : هللا قوقح يف ةنامأ

 ءاهنم ءيش ىلإ انرشأ دقو ءاَّدذج ةريثك يهو :رشبلا قوقح يف ةنامأو
 «اًهلهأ لإ تكمل ودون نأ گرمای هلآ نچ # : اهئادأب ناسنإلا رمؤي اهلكو

 «ناطلسو ةوق ةغيص 4 كرمي هللا نه 9 : ةغيصلا هذه لمأت «[54 :ءاسنلا]

 كرما لأ ل )» : لاق نكلو مكرمآ ينإ : لقي ملو «ةنامألا اوّدأ : لقي مل

 ماقأف ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي «ةميظعلا هتيهولأب مكرمأي
 لوقك اذهو ءرمألا اذهلو ماقملا اذهل اًميظعت بئاغلا ماقم باطخلا

 اذهف «مكرمأي كلملا نإ «مكرمأي ريمألا نإ ىلعألا لثملا هلو  ناطلسلا

 . ةغالبلا ءاملع كلذ لاق امك مكرمآ ينإ : هلوق نم ىوقأو غلبأ

 ؛ اهلهأ ىلإ ةنامألا ءادأب رمألا مزال نمو «اًهِلَمَأ لإ تكلا أوَُوُي نأ ©

 الأ اهظفحو .اهظفحب الإ اهلهأ ىلإ اهؤادأ نكمي ال هنأل ؛اهظفحب رمألا

 ىتح « طيرفت الو دعت هيف سيل اًمات اًظفح اهظفحي لب « طرفي الو اهيف ىدعتي
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 . اهلهأ ىلإ اهيدؤي
 اميف اًئيمأ ناسنإلا تدجو املكف :ناميإلا تامالع نم ةنامألا ءادأو

 ا ناميإلا يوق هنأ ملعاف ؛ لمكألا هجولا ىلع هل اًيدؤم «هيلع نمتؤي

 .ناميإلا فيعض هنأ ملعاف ؛اًنئاخ هتدجو

 ا ساغلا رومألا نم هما صر لديرلا نيرا : تانامألا نمو

 ولف ءاهب ربخي نأ هبحاصل زوجي ال هنإف «دحأ اهيلع علطي نأ بحي ال
 نأ كل لحي ال هنإف «ةنامأ اذه : كل لاقو «هب كثدح ثيدح ىلع كنمأتسا

 ال نأب كاصوأ ءاوس . كيلإ سانلا برقأ ناك ولو «سانلا نم اًدحأ هب ربخت

 .دحأ هيلع علطي نأ ّبحي ال هنأ لاوحألا نئارق نم ملع وأ ءاّدحأ هب ربخت

 ؟اذامل . ةنامأ هذهف تفتلاو ثيدحب لجرلا كثدح اذإ :ءاملعلا لاق اذهلو

 نأ بحي ال وهف اذإ ءٌّدحأ عمسي نأ كلذب ىشخي هنإف «تفتلي هنوك نأل

 نأ كل زوجي ال هنإف «ثيدح ىلع ناسنإلا كنمتتا اذإف «دحأ هيلع علطي

 ااا س هور نيبو لخلا نيم نركب انه اعا كلذ: نفو
 ىلإ يضفي لجرلا «ةمايقلا موي ىلاعت هللا دنع ةلزنم سانلا رش نإف «ةصاخلا

 نأ ناسنإلل زوجي الف ءامهنيب ىرج امب ثدحتي مث «هيلإ يضفتو هتأرما

 . هتجوز نيبو هنيب ىرج امب ثدحتي

 كلت ركذب سلاجملا يف نوهكفتي ءاهفسلا بابشلا نم ٌريثكو

 رومألا نم ءاذكو اذك يتأرماب تلعف : مهنم دحاولا لوقي «تايصوصخلا

 ٌقوذ هل لقاع ناسنإ لك كلذكو .دحأ اهيلع علطي نأ يه بحت ال يتلا
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 ىلع ظفاحن نأ ءىش لوأو «تانامألا ىلع ظفاحن نأ انيلع اإ

 دعب مث ءانيلع قوقحلا مظعأ انبر ّقح نأل ؛انّبر نيبو اننيب يتلا تانامألا

 . ىلوألاف ىلوألا قلخلا قوقح نم نوكي ام كلذ

 رماوألا نم هب انظعي ام ىلع لجو بع هللا ىنثأف بب كوي اً ها نل
 : هلوقب ةيآلا متخ مث ءاهكرت انم ديري يتلا يهاونلاو ءاهلعف انم ديري يتلا

 اني يفي نول وقت اهل ا ا[ هالا € ايي ایت ناک هلا َّنِإ ©

 ىلإ تانامألا ءادأب مقي مل نم لجو رع دّدهي وهف «ديدهتلا يضتقي هرصبو
 قفوملا هللاو ءاهلهأ

3 2 2 

 ل ا لع ةنامأألا ع ¥ :ىلاعت لاقو

 .[۷۲ :بازحألا] وهج مول ناك مَنِ نإ اهو اهم نفقات
 حرشلا

 لع املا اعا 2 + لاق هلق هللا ةمحر ا ملا رك

 ع 06 هل نس 52 اهو اهني َنْفَمَْأَو اليس نأ أك ٍلاَبيْلاَو ٍضردْلاَو
 ىلع «بجي امب مازلإلاو فيلكتلا يهو ةنامألا هللا ضرع 4 ابوُهَج
 «ةقشملا نم اهيف امل اهلمحت نأ تبأ اهنكلو «لابجلاو ضرألاو تاومسلا

 . اهتعاضإ نم_تاومسلاو لابجلاو ضرألا- ةثالثلا هذه ىشخت املو
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 ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا هللا ضرعي فيك : لئاق لاق اذإف

 رعشت الو لقع اهل سيل دامج يهو «لابجلاو

 . لثتميو مهفي لقاع لجو رع هلل ةبسنلاب وهف دامج لك نأ : باوجلاف
 ملقلا قلخ امل ىلاعت هللا نإ ١ : لَك يبنلا هب ربخأ اميف ىلاعت هلوق ىلإ تيأرأ

 :لاق ملقلا هيلع درو ءدامج وهو ملقلا هللا بطاخف .«بتكا :هل لاق

 الإ لمجملا رمألل لاثتمالا نكمي الو «لمجم رمألا نأل «؟بتكأ اذامو»

 هللا رمأب ملقلا بتكف «''"«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا» : لاق «هنايبب

 . مازلإو فيلكتو رمأ اذه . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام
 ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا ضرع هنأ لجو َّنع هللا نيب انهف

 . اهلمحت نأ تبأف «لابجلاو

 وأ اًءْوَط ابنا ٍضْرَألَو ا لاق ناد یھو اسلا لإ وسا مث ا : ىلاعت لاقو

 وأ اًعوط ايتئا : لاقو رمألاب اهبطاخف ء[١١ :تلصف] #نيعياط اتي 0

 هللا باطخ ضرألاو تاومسلا تمهفف .نيعئاط انيتأ :اتلاقف ءاّمرك

 . انيصعو انعمس :نولوقي مدآ ينب ةاصعو . نيعئاط انيتأ :اتلاقو اتلثتماو

 لقعلا :نيرمأب اهلمح ؟اهلمح فيكو .ناسنإلا اهلمح ةنامألا

 قلخ نمم ريثك ىلع هب هلّضفو ءّلجو رع هللا هاطعأ يذلا لقعلا .لسرلاو
 نم قحلا مهل اونّيبو «ناسنإلل لجو َّزع هللا مهلسرأ نيذلا لسرلاو . ًاليضفت

 .ردقلا باتك «يذمرتلاو ١ c(۷ )مقر .ردقلا ىف باب «ةنسلا باتك .دوادوبأ هجرخأ )0010

 )٥/ ١١۷(. دنسملا ىف دمحأ مامإلاو )۲۱٠٠٥(« مقر ثيدح (۱۷) مقر باب
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 مولظ هنأب ناسنإلا فصو كلذ عم نكلو .رذع مهل قبي ملف «لالضلا

 لاقف «رفاكلاب صاخ مأ «ماع انه «ناسنإلا» له ءاملعلا فلتخاف «لوهج

 وذ وهف نمؤملا امأ . لوهجلا مولظلا وهف «رفاكلاب صاخ هنإ : ءاملعلا ضعب

 ناسنإلادارملاو ماع وه لب : ءاملعلا ضعب لاقو . دشرو ةمكحو ملعو لدع

 نم ىنثتسم نوكيف «ةيادهلاب هيلع َّنم هللا نإف نمؤملا امأ «هتعيبط بسحب

 لرب تر يسار ادا رس و

 .[۷۲ :بازحألا] #الوهج < اموْلَظ ناک مِ نلضولآ اًهَلَمَو :  ىلاعت هللا

 امل مكايإو انقفوي نأو «هانلمح ام ءادأ ىلع مكايإو اننيعي نأ هللا لأسنف

 . ميرك داوج هنإ «هاضریو هبحي

 ٍقِفاَنُمْلا ُةَيآ» :َل لاق يب هللا َلوُسَر نَا هنت هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَع 8

 . هيلع قفتم «ّناَخ َنمَتْؤا اَذِإَو ءَفَلْخَأ َنَعَو اَذِإو ءَبَّدَك َتَّدَح اَذِإ :ٌتَاَت

 ."”«ٌمِلْسُم هنأ َمَعَرَو ىَّلَصَو َماَص ْنِإَو» :ةياور يفو

 حرشلا
 ىب اوم مملعي نأ هياء مه يرل وأ # : ىلاعت لاق امك «ةمالعلا ىنعي : ةيآلا

 هب ءاج ام قدص ىلع ةمالع مهل نكي مل وأ ينعي (۷ :ءارعشلا] 11 4 ليست

 باتك ءملسمو ء(۳۳)مقر «قفانملا ةمالع باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(09)هقر «قفانملا لاصخ نايب باب «ناميإلا

 .(09)مقر «قفانملا لاصخ نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم' هجرخأ (۲)
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 س --

 ا او نأ وب ا فو ال يبنلا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هب رشب يذلا وه هنأ نوملعيو 4 َليِرَسِ
 : سي] © ٍنوُحَشَمْلا ِكْمْلا ىف ْمَُتّيَرُد اتل انآ ل ةا و ا : یلاعت هلوق كلذكو

 . ثالث قفانملا ةمالعف . ةمالع ينعي ةيآ ١

 رفكلا ُب نأ : كلذ نمو . ريخلا رهظيو رشلا ٌرسي يذلا وه قفانملاو

 هيمسن يذلا  عوبريلا . عوبريلا ءاقفان نم ذوخأم هلصأو .مالسإلا رهظيو

 ىصقأ يف رفحي مث ءاّباب هل حتفيو ضرألا يف اًرحج هل رفحي  عوبرجلا
 ديلا جج اذإ تيب هب ماع ال يقع قرح هكا يرحل اًقزخ ر لا
 .هنم بره مث هسأرب لفسألا يف يذلا قرخلا اذه برض «بابلا دنع نم

 . رفكلا نطبيو مالسإلا رهظي «رشلا نطبيو ريخلا رهظي قفانملاف

 ديدانص لتق امل ءردب ةوزغ دعب ةي يبنلا دهع يف قافنلا زرب دقو

 ءالؤه رهظأف «قافنلا رهظ «نيملسملل ةبلغلا تراصو ءردب يف شيرق
 ندا ااو و لاف لاق امك راک مهو نوملسم مهنأ نوقفانملا

 4 َنوُمِزْهَمَسُم نع امل ْمُكَعَم اإ اولاک َمهِنيِطْيَس لإ اوکح ادو اما اولا اوما
 429 دوهمَعي موز ف دمو وب ئز هلآ 8 : ىلاعت هللا لاق ١4[« :ةرقبلا]

 ا لإ دہن أولا َنوقفتملا كل ءاَج اإ # اشا مهنع لاقو ٠١[« :ةرقبلا]

 هلو # :ىلاعت هللا لاقف «ماللا»و «نإب»و ةداهشلاب مهمالك نودكؤي 4 ہلا (

 ١[. :نوقفانملا] ( تو زكل َنيقِفمْلأ نإ دم لاو ملوسرل كن معي
 وسر كنإ دهد :  مهلوق يف نوبذاكل مهنأب اهنم ىوقأ ةداهش دهشف 2

 كنا مَع هاو # : لاقف كردتسا اذهلو هللا لوسر اًدمحم نأ يف ال 4 هلأ
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 . 4 تشزگل نقيا دَ هه موش
 يف ارونو ةسارف ىلاعت هللا هاطعأ يذلا اهفرعي «تامالع هل قفانملاو

 . هلاوحأ ّيتَت نم قفانملا فرعي «هبلق

 يتلا ثالثلا هذه اهنم ؛ ةسارف ىلإ جاتحت ال ةرهاظ تامالع كانهو

 اذإف ءاذكو اذك لعف نالف :ًالثم لوقي «سذك ثّدح اذإ» : يب يبنلا اهنّيب

 ناسنإلا تيأر اذإف ءائيش لعفي مل صخشلا اذهو «بذك هتدجو تثحب

 . قافنلا نم ةبعش هبلق يف نأ ملعاف ؛ بذكي

 يتآس : ًالثم كل لوقي «فلخي نكلو كدعي «فلخأ دعو اذإ) ىناثلا
 غ كيل تاس ل رقي وأ ياب ل نكلو اا ةنباسلا ةعاسلا قبلا

 ‹كيطعي الو ءاذكو اذك كيطعأ :لوقي . يتأي ال نكلو رهظلا ةالص دعب

 امك «ىفو دعو اذإ نمؤملاو ««فلخأ دعو اذإ» : هيي يبنلا لاق امك وهف

 نكل «[١1ا/ال :ةرقبلا] 4 ًاودهلع اذِإ مهدهعب تروفوملاو © :ىلاعت هللا لاق

 ؛ يفي الو «دعي امب اًريثك ردغي لجرلا تدجو اذإف «كرغيو كّدعي قفانملا

 . هللاب ذايعلاو قافنلا نم ةبعش هبلق يف نأ ملعاف

 «بابلل ثيدحلا اذه نم دهاشلا اذهو «ناخ ٠ نمنؤا اذإ) :ثلاثلا

 هنيبو كنيب رس ىلع هتنمتئا اذإو «كناخ لام ىلع هتنمتئا اذإ قفانملاف

 ارق نأ دب ىلح تا اذإو «كناخ كلهأ ىلع هتنمتئا اذإو «كناخ

 يف نأ ىلع كلذ لدي «هللاب ذايعلاو كنوخي ءيش ىلع هتنمتئا املك . كناخ

 . قافنلا نم ةبعش هبلق
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 : نيرمأل ربخلا اذهب لَ يبنلا ربخأو
 تامالع نم اهنأل ؛ةميمذلا تافصلا هذه نم رذحن نأ : لوألا رمآلا

 داقتعالا يف قافن ىلإ اًيدؤم يلمعلا قافنلا اذه نوكي نأ ىشخيو «قافنلا

 وهو مالسإلا نم جرخيف اًيداقتعا اًقافن اًقفانم ناسنإلا نوكيف «هللاب ذايعلاو

 . كلذ نم رذحنل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا انربخأف ءرعشي ال

 قفانم هنأ ملعنو «تافصلا هذهب فصتي ْنَم رذحنل : يناثلا رمألا

 دمتعن الو هب قثن الف «هلوق نسحو هظفل ةوالحب انرغيو ءانب بعليو انعدخي

 تامالع نم نوكي كلذ سكعو «هللاب ذايعلاو قفانم هنأل ؛ءيش يف هيلع
 ىلع ةنامألا ىدأ نمتئا اذإ نمؤملاو .ىفوأ دعو اذإ نمؤملاف .ناميإلا

 عقاولا وه امب اًربخم هثيدح يف اًقداص ناك ثّدح اذإ كلذكو ءاههجو

 دعو» :لوقي دعوب هتدعو اذإ اندنع ءاهفسلا نم اًموق نإف فسألا نمو

 اذهف «دعولاب نوفوي نيذلا مه زيلجنإلا نأ ينعي «يبرع دعو مأ يزيلجنا

 دونمؤمو نوملسم مهيف زيلجنإلاو «ةرفكلا ءالؤهب رورغو هفس كش الب

 نوغتبي نکل «هللا هجو هب نوغتبي ال دعولاب مهؤافوو «رافک مهتلمج نكلو

 . مهب سانلا رتغيل سانلا دنع مهتروص اونسحي نأ هب

 وهف ؛دعولاب ىفوأ نمف ءاّمامت يفي يذلا وه ةقيقحلا يف نمؤملاو
 . قافنلا لاصخ نم هيف ناك ؛دعولا فلخأ نمو «نمؤم

 . ميرك دا وج هنإ «يدقعلاو يلمعلا قافنلا نم مكايإو انذيعي نأ هللا لأسن
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 و هللا لوُسَر اذثَّدَح :لاق  ٌهَنَع هللا يضر - ناَّمَيلا نب ةفيذخ نعو- ٠

 « 5 لا ا ع 2 هم ET و ي رو 2 هع 0 ين -
 دج ر SS ةنامألا نأ انثدح دكا ٌرظتنأ انأو ءامهدحا تئآر دق ندندد
 ْنَع اَنْئَّدَح مت. ةا نه اوُمِلَعَو آلا َنِماوُملَف نارا لَ مثلا 00

 لكم اهر ٌلظَيف ,هبلق ْنِم ةَناَمألا ضَبقُتف تقف َةَمْوَّنلا ُلُجَولا ُماَنَي» :َل

 ٍرْمَجك ين قب قو فی یخ اتع نيل تؤ ب د فو

 ًةاَصَح ّدَخَآ َّمُك يش هيف َسْيَلَو اَِبَتْنُم ُهاَرَتف طفّتف ءَكِلْجِر ىلع ُهَنْجَرْحَد

 ىتح َةْناَمألا نقيا دحأ ُناَكَي الف نوعا ُنساَّنلا م ٌحبْصُيف» هلجر ىَلَع ةحّرحدف

 اَم «ُةفَرظَأ اَم ءُهَدلْجأ اَم :لُجَّولِل َلاَقُي ىَّتَح < ءاًنيمَأ الجر ٍنالف يِنَب يف َّنِإ :َلاقُك

 يو ديوي

 يارن نا نيَو هني يلع دريل اق ناك نِت ؛ُتْعَياَي ْمُكَتَأ

 ٌقفتم «اًنالفَو اًنالف الإ ُمُكّْنِم ٌعياَبُأ تْنَك اَمف َمْوَيْلا اَمَأَو ءهيعاس ّىَلَع هدر

 .ءئشلا ٌلصَأ َوُهَو :ةَمَجعُملا ٍلاَّذلا ناَكْسِإَو ميجلا حتفب هُرْدَح» :هلوق

 ناكسإو ميملا حتفي د .ُريِسَيلا زثألا :ٌقؤف ْنم َةانَخُمْلا ِءاَتلاي «ثكّولا»و
 ا

 مس 0

 .اًعِفَتْوُم :«اًربَتْنُم» :هلوق .ِهرْيَغَو ٍلَمَع ِرْثَآ ْنِم اًهوُحَنَو ِدَيْلا يف ٌطْقَتَت َوُهَو ,ميجلا

 .هْيلَع ىلاَولا «هيعاس» :هلوق

 باتك ءملسمو «(74917)مقر «ةنامألا عفر باب .قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(57١)مقر « . . .بولقلا ضعب نم ناميإلاو ةنامألا عفر باب «ناميإلا
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 حرشلا
 ىضر-ناميلا نب ةفيذح نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحرفلؤملا لاق

 رظفنأ انأو امهدحأ تيأر دق نيثيدح هاك هللا لوسر انثدح : لاق  هنع هللا

 هيلع يبنلاو ءاّبسانم هاري امب اًنايحأ هباحصأ ثدحي هيب يبنلا ناكو ءرخآلا

 موي ىلإ ةماللو هل ثيدح هنإف «ءيشب اًذحأ ثدح اذإ مالسلاو ةالصلا

 نأل ؛تسلا بحاص : هل لاقُي  هنع هللا يضر  ناميلا نب ةفيذحو . ةمايقلا

 ‹ةفيذح مهب ربخأف اب يبنلا مهملع «نيقفانملا نم موق نع هثدح ةي يبنلا

 . مهئامسأب مهامس «ًالجر رشع ةثالث وحن اوناكو
 يقتلي «هللا نم هفوخ ةدشل  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ناكو

 نم ىّمس ْنَم عم ب هللا لوسر كل يناس له هللا كدشنأ :لوقيف ةفيذحب
 هذه لضفأ وه يذلا «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع وهو اذه ؟نيقفانملا

 لوسرلا دعب يناثلا وهف «نيعمجأ مهنع هللا يضر ركب يبأو اهيبن دعب ةمألا

 ام ةميظعلا تاماقملاو نيقيلا نم هلو «ةمألا هذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوثّدحم مكيف نكي نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق ىتح «مولعم وه

 ينثيو هحدمي «رمع وهف باوصلل مهلم دحأ مكيف ناك نإ ينعي ''"«رمعف

 كلذ عمو روهشم فورعم هنع هللا يضر هناميإو . باوصلل هتقفاومل هيلع

 ؟نيقفانملا نم مهاّمس ْنَم عم هللا لوسر كل ينامس له هللا كدشنأ» :لوقي

 . جال کالو .ال : ةفيذح لوقيف

 «باطخلا نب رمع بقانم باب لك ىبنلا باحصأ لئاضف باتک ‹يراخبلا هج رخأ )010

 .(۲۳۹۸)مقر « . . . رمع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك .ملسمو «(۳۹۸۹)مقر

 | .(۹٠)ٰہقر «قالخألا ىواسم يف يطئارخلا هجرخأ (۲)
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 بولق نم ةنامألا عزن نم هي يبنلا هب هثدح ام هنع هللا يضر ركذف

 يف ينعي «لاجرلا بولق رذج يف تلزن ةنامألا نإ» : هلك هلوقف «ءلاجرلا

 ءاجف «لصألا اذه ديؤيو تبثي ام ةنسلاو نآرقلا نم مهيلع لزنأ مث ءاهلصأ

 هللا باتك نم اوملعو ءاهيلع سانلا رطف يتلا ةرطفلل اًديؤم ةنسلاو نآرقلا

 . ةنامألل ًءادأو اتابثو اًناميإ كلذب اودادزاف لكَ هيبن ةنسو ىلاعت

 بولق نم عزنت فوس ةنامألا هذه نأ يناثلا ثيدحلاب ربخأ نكلو

 الجر نالف ينب يف نأ نوثدحتي سانلا حبصيف عزنت «هللاب ذايعلاو لاجرلا

 مهلك يقابلاو ءاّئيمأ اًدحاو الجر ةليبقلا يف دجت داكت ال كنأ ينعي ءائيمأ

 . ةنامألا اودؤي مل «ةنايخ ىلع

 كنإف ا هللا لوسر نع ثيدحلا اذه قادصم مويلا سانلا دهاش دقلو

 دجت ال «تائملا وأ ةئاملا ذح ىلإ غلبت ىتح الجر الجر سانلا ضرعتست

 . سانلا قح يف الو هللا قح يف يغبني امك ةنامألا ىدأ يذلا نيمألا لجرلا

 . موصي .ةاكزلا ىدؤي .ةالصلا ىدؤي ‹ هللا قح يف افا اجر لجت لق

 لمع هيلإ لكو نإ ءائيمأ سيل لاملا يف هنكل «حبسي ءاريثك هللا ركذي «جحي
 ‹تقولا ءاهتنا لبق جرخيو ءاّرخأتم الإ ماودلل يتأي ال راصو طرف يموكح

 يف هدجت كنأ عم «يلابي الو .ةصاخلا هلاغشأ يف ةريثكلا مايألا عيضيو

 .جحلا يفو «مايصلا يفو «تاقدصلا يفو «دجاسملا يف سانلا ةمدقم

 . ىرخأ ةهج نم اًئيمأ سيل هنكل
 «ةاكزلا ىتؤيو «ةالصلا ميقي «هللا ةدابع يف اًئيمأ لجرلا دجت كلذك

 زوجي ال هنأ فرعي «هتفيظو يف اًئيمأ سيل هنكل «قدصتيو «جحيو «موصيو
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 لحم حتفيو «يلابي ال هنكلو «ةراجت لحم حتفي وأ رجاتي نأ فظوملل

 يف هلعجي يبنجأ لجرب امإو «راعتسم مساب وأ ءاًحيرص همساب امإ «ةراجت

 لاملا لكأيو «ةلودلا نوخيو «بذكيف .كلذ هبشأ امو ناكدلا اذه

 ةباجإ نم اعنام مارح بسك نم هبسكي يذلا لاملا اذه نوكيو «لطابلاب

 . هللاب ذايعلاو «هتوعد

 هللا نإو . ابيط الإ لبقي ال ٌبيط هللا نإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق

 انماء تلا اًهبأَي » : ىلاعت لاقف «نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ

 :ةرقبلا] € تود ُهاَيِإ نڪ نإ ہل اوکو ہک انقر ام ِتبيَط نم اولڪ

 مي نإ ارد لنا بیلا ني ارش لكلا E » : ىلاعت لاقو ء۲

 مي ربغأ ثعشأ ءرفسلا ليطي لجرلا ركذ مث ء[١١ :نونمؤملا] ميل َنوُلَمْعت

 يَذُع و مارح هبرشمو «مارح همعطمو «بر اي «بر اي : ءامسلا ىلإ هيدي

 .'«كلذل باجتسي ىنأف «مارحلاب

 اذهل هللا بيجتسي نأ ديعب «كلذل باحتسُي ىنأ» :3 يو يبنلا لوقي

 عمو «برايءافسراي : ءامسلل هيدي دمي «ربغأ ثعشأ وه يذلا «لجرلا

 امظوم نوكي يذلا اذه .مارحلا لكأي هنأل ؛هل بيجتسي هللا نأ دعبي كلذ

 .ةراجتلا لوازي مث «ةراجتلا ةلوازم نم عنمي هنإف ةفيظولا دقع ىضقتمب

 الو هللاب ذايعلاو تحس «هيلع مارح وهف ةراجتلا هذه نم هبسك بسك لكف

 ةفيظولا ىلع يقبت نأ تئش تعش نإ ؛ناشلانالا ثنا“ اذه لثمل لوقن «يلابي

 )١( «بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب «ةاكزلا باتك ءملسم هجرخأ رقم)٠١٠١(.
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 . ةفيظولا كرتاف ةدئاف رثكأو كل بسنأ ةراجتلا نأ تيأر نإو «ةراجتلا كرتاف

 فرعت تنأ «ةلودلا نيبو كنيب يذلا دهعلا بسح ناعمتجي ال نارمأ

 . ؟رجاتت اذاملف ةراجتلا ةلوازم نم عنمت ةلودلا نأ

 َدَهَعْلأ نإ ٍدَهملاي افَوَأَو # ء[١ :ةدئاماا] ‰دوقملأ اوُهْوَأ آ# : ىلاعت هللا لاق

 ينوعنمت فيك : لوقيف سانلا ضعب للعتي ء[٤۳ :ءارسإلا] 4 رسم تاك

 «ةريبك تاكرش مهدنعو يضارألاب نورجاتي ءارزو كانهو ةراجتلا نم

 نيلاض مه اوناك اذإو «ىّده مهلالض نكي مل سانلا ّلض اذإ :لوقنف

 نم تءاج مظنلا هذه :ًالثم لاق اذإف «تنأ لضت الف اوعنص امب نيملاظ

 ىلع مهباسح :لوقن ؟اهنوفلاخي فيكف اهوعرش نيذلا مه «مهيديأ تحت

 ثيح «ةمايقلا موي عنص ام ىلع رسحتيو نزحي نم لوأ مه نونوكيس « هلا

 .مهنع نوزجحي سارح الو مدخ الو «مهسفنأ هب نودفي مهدنع لام ال

 اًملسو ًاليلد سانلا تافلاخم نم ذختت ال تنأف . مهعفنت ةبارق الو بسن الو

 كريغ ناك نإو «هيلع كريغ تدهاع امب ءافولاب كيلع نكلو «هللا ةيصعمل

 . تنأ هفلاخت نأ كل سيلف كلذ فلاخي

 نيدؤدملا ءانمألا نم مكايإو انلعحي نأو «ةيادهلا مكلو انل هللا لا

 . هدابع قحو هللا قح يف ةنامألل

 لک هلا ُلوُسَو َاَق :آلاَق- اَمُهّْنَع هللا ّيِضَرةَرْيَرُه يبو َةَقْيَدُح نعو ۱

 a o N SONE Ea A E د ا ی ا
 له :لوقّيف ءةنَّجلا انل ختفتسا انايأ اب :نولوقتف ءهّيلَع شا تاولص ءَمَدا نوتأيف
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 تت 77اتاا7777لس ر ححح

 َميِهاَرْبِإ يِنْبا ىلإ اوُبَهْذا ,َكِلَذ بِحاَّصي ْتْسسل !ٌمكيبأ ةَّنيِطْخ الإ ِةْنَجْلا َنِم ْمُكَجَرْخَأ

 ُتْنَك اَمّنِإ كلذ بِحاَصي تسل :ُميِهاَرْيِإ ٌلوُقَيَف ا َنوتأَيف :َلاق .هللا ٍليِلَخ
 ر

 ص

 ,ىَسوُم َنوُثأَيف ءاًميِلكَت هللا ُهَمَّلَك يذلا ىَسوُم ىَلِإ اوُدمغا َءاَرَو َءاَرَو ْنم ًاليلَخ

 :ىّسيِع ٌلوُقَيَف .هجوُرَو هللا ِةَمِلَك ىسيِع ىَلِإ اوُيَمْذا ؛َكِلَذ بحاَصب ُتْسَل :ٌلوُقَيَف

 ٌمِحّرلاو ُةَناَمألا ُلَسْرّتَو هَل ُنَذْؤُيف ٌموُقَيف لَك اَدَمَحُم َنوُتاَيف .َكِلَذ ٍبِحاّصِب ُتْسَل

 ءيمُأَو يبأب :ُتْلُق «ِقْرَبْلاَك مكن ُرُمَيَف ءالاَمشو اًئيِمَي ِطاَرَّصلا يّتَبْنَج ِناَموُقَيَف

 ْرَمَك َمُك ؟ِنْيَع ٍةَفْرَط يف ُعِجْرَيَو ُوُمَي َفْيَك اؤَرَت ْمَلا» :لاق ؟َقْرَيْلا ْرَمَك ٍءْيَش يأ

 ىلع ٌمْياَق ْمُُّيِبْنَو مُهلاَمْعَأ ْمِهِب يِرْجَن ٍلاجّرلا ٌدشو هِرْيّطلا ٌرَّمك ّمُث 5 «حيرلا

 ال ٌلُجَّرلا َءيِحَي ىَّتَح ءبداَبعلا ٌلامغأ َنِحْعَت ىَّنَح ُمّلَس ْمّلَس ّبَر لوقت ِطاَرّصلا
 هوه ص و ول

 ْنَم ذخأب ةَ َروُمَم َةَقَّلَعُم ُبيِلالَك طاَرّصلا يتفاح يفَو ءاًفْحَر الإ ريَ َرْيَسلا ٌعيِطَتْسَ

 نإ ءِهِدَيِب َةَرْيَرُه يبا ُسْفَن يذّلاَو «ِراَّنلا يف ٌسَدْرَكُمَو جان ٌشوُدْحَمف هب ْتّرمأ

 N ٤ و رف

 :ُهاَنعَمَو ءنيونت الب ٌمّضلاب :َليقَو اًمهيف َحْتَقْلاِب وُه «َءاَرَو َءاَرَو» :هلوق

 ثلطَسب ْنَقَو .عضاوتلا ٍليِبَس ىَّلَع ُركْذُت ةَمَِك ّيِهَو ,ةعيفرلا ٍةَحَرَدلا َكْلِتِب تنم

 .ملعأ هللاو «ملسم حيحص حش يف اًهاَنْعَم

 حرشلا
 هللا يضر ةريره يبأو ةفيذح نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 اًماقم هثعبي نأ هّبر هدعو يي يبنلا نأ كلذو .ةعافشلا ثيدح يف امهنع

 .(905١)مقر .اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا تاتك «ملسم هج رخآ 21(
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 َكَتَعِبي نأ مع كل ةلفات ءدي دَّجهَتف للا نيو # :العو لج لاقف اًدومحم

 «ةبجاو ىهف هللا نم «ىسع» تءاج اذإو ء[۷۹ :ءارسإلا] 4اٌدوُمحَتاَماَقَم كير

 نأ هللا ىسع :تلق اذإف .ىجرتلل اهنإف «قلخلا نم «ىسع» فالخب

 اذإ امأ .ءاجر اذهف «ينمحري نأ هللا ىسع «يل رفغي نأ هللا ىسع «ينيدهي

 هلوق لثم «ةبجاو هللا نم ىسع» :اولاق كلذل .دعو اذهف «ىسع» هللا لاق
 ورو صصص ا سىس و2 ساس س ےس ھر

 نأ هلأ ىسعف # : هلوقو «[44 :ءاسنلا] # َمَهْنَع وعي نأ هلآ ىسع َكِيلْوَأَف # : ىلاعت

 . كلذ ةنيشأ امو 5١7[« :ةدئاملا] #4 دنع نم رَمْأ وأ جتفلأب قاي

 هدمحي اًماقم يأ ءادومحم اًماقم هثعبي نأ اب هيبن دعو لجو رع هللاف

 نإف «ةعافشلا ثيدح اهنم :هجوأ ةدع نم كلذو «نورخآلاو نولوألا هيف

 ةارعو «لاعن مهيلع سيل ةافح «ًالرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي نوثعبي سانلا

 يف عطقت يتلا ةدلجلا نأ ينعي «نينوتخم ريغ يأ ًالرغو «بايث مهيلع سيل
 قل لوا اتأدب امك # : ىلاعت لاق امك ةمايقلا موي دوعت ةراهطلل ناتخلا

 ا تال

 ,ةميظع لاوهأ «ليم ردق مهقوف سمشلاو «قئالخلا هللا عمجيف

 مهلا نم مهقحليف ءاروثنم ءابه نوكت «باحسلا ّرم رمت لابجلا نودهاشي
 دنع انل عفشي نم نوبلطت الأ : ضعبل مهضعب لوقيف «نوقيطي ال ام ّمغلاو

 . هنم تعقو يتلا هتئيطخ ركذيف «ةعافشلل هنوبلطيو مدا ىلإ نوبهذيف « هللا

 هجوزلو هل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ يه هنم تعقو يتلا ةئيطخلاو
 - ع هي مآ و

 تكتف هرجا وده ابرق اكو اَمسَقْسب تعا دحر اهم كو # : ةنجلا امهنكسأ نيح
 ےس

 ا

 ةفرعم يف انل سيلو لجو رع هللا اهنّيع ةرجش ء[١ :ةرقبلا] € نيل نم
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 نم يه له «ةرجشلا هذه عون فرعن ال نحنف اذهلو «ةدئاف ريبك اهعون
 «يردن ال «لخنلا نم مأ «بنعلا نم مأ «ةطنحلا نم مأ «نوتيزلا رجش

 ةدئاف اهنييعت يف انل ناك ولو لجو رع هللا اهمهبأ امك اهمهبن نأ بجاولاف

 ظ . لجو رع هللا اهنّيعل

 4 مالا نم اتم سلا وذل ايرقن الو # : ءاوحو مدآل لجو رع لاقف

 امهمساقو «رورغب امهالدو ءامهل سوسوف ناطيشلا امهاتأف «[” 0 :ةرقبلا]

 مهيرغيو مهرغي «مدآ ينب يف لعفي اذكهو «نيحصانلا نمل امكل ينإ
 . بوذك وهو حصان ينإ مهل مسقيو مهل سوسويو

 َّزع هللا مهرمأف «ةرجشلا هذه نم لكأ هنأ هتجوزو وه هتئيطخ ركذيف

 هذه مهنم تناكو ضرألا ىلإ اطبهف ؛ضرألا ىلإ ةنجلا نم اطبهي نأ لجو

 اذهب رذتعي مث .نوحلاصلاو ءادهشلاو لسرلاو ءايبنألا اهنم يتلا ةيرذلا

 نم هلكأب رذتعي مدآ نأ  ةعافشلا ثيدح ينعأ  ثيدحلا اذه يفو «رذعلا

 تلمح ءاوح نأ سابع نبا نع تيور يتلا ةصقلا نأ ىلع ٌليلد ةرجشلا

 ليإ نرق هل نلعجأل وأ ثراحلا دبع دلولا يمس :لاقف ناطيشلا اهءاجف

 نأ ايبأف «ةيناثلا ةرملا يف مهءاجو ءاعيطي نأ ايبأف هقشيف كنطب نم جرخيف

 . ثراحلا دبع هايمسف دلولا ٌبح امهكردأف ةثلاثلا ةرملا يف مهءاجف ءاعيطي

 دعو يفت نم ہکقلح ىلا وه # :ىلاعت هلوقل اًريسفت كلذ لعجو

 لق وي ترف نفح المح َتَلَمَح اهتم اي کسی اھج یر اھت لمَ
 ا ر ر

u عرس ص r 00 ا کی اک( س روک س چ رتب یک ا وک CTر ا ا ع  
 | اف ا و 4 هلا ٠م من 6 ااا انتت دأ نبل امهدر 7”
 امهلتاَ هلي ر | نم نع 7 ا لذ : هللا اوعد تلقنا

2 

١ 
2 

 4 ر ارا رو ,- ےس -_
 1۸۹ ارعا € هكر اًمع هللا يف امها اف رش دل الحج احل ۶ سس رص حر ت وا ا و رص رک رس _ »
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 ٠,( هوجو نم «ةحيحصب تسيل ةبوذكم ةصق ةصقلا هذه نإف :

 ةصقلا هذهو لك هللا لوسر نع حيحص ربخ كلذ يف سيل هنأ : لوألا

 . يحولا قيرط نم الإ ىقلتت ال يتلا رابخألا نم
 . ءاملعلا قافتاب كرشلا نم نوموصعم ءايبنألا نأ : يناثلا

 نوبلطي مدآ ىلإ نوتأي سانلا نأ ةعافشلا ثيدح يف تبث هنأ : ثلاثلا

 كرشلا هنم عقو ولو «ةيصعم وهو ةرجشلا نم هلكأب رذتعيف ةعافشلا هنم
 ال هنأ ىلع لدت اهريغو هوجولا هذهف . ىرحأو ىلوأو ىوقأ هب هراذتعا ناكل

 . لاوحألا نم لاح يأب كرش امهنم عقي ءاوحو مدآ نأ دقتعي نأ زوجي

 لوسر لوأ وهو مالسلا هيلع اًحون سانلا يتأيف ةعافشلا نع مدآ رذتعي

 ا

 pe ا ااا ماس

 توكل كدر لقا بأ نإ یر # : لاق نيح كلذو ملع هب هل سيل
 .[45 :دوه] نیلا مکا

 ذايعلاو لوسرلاب رفك هنكلو لوسر هدلاو .هب رفاك دلو حونل ناكو
 نوكي دق لب ءاّملاع يتأي ال ملاعلا نباف .ناسنإلا عفني ال بسنلا نأل ؛هللاب

 ميهأربإ ىلع مالسلا هيلع مدآ مهلاحأ « هللا همحر يوونلا اهركذ ىتلا ةياورلا هذه كف )1(

 مهلاحأ هيلع قفتملا لّوطملا ةعافشلا ثيدح يفو «مالسلا هيلع حون ركذُي ملو ايب

 عم المح نم ةيرذ# باب «ریسفتلا باتك ‹يراخبلا رظنا . حون ىلع مالسلا هيلع مدآ

 ءاهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا باتك «ملسمو «(411؟)مقر .#٠ . .حون

 .(195١)مقر



 ضس نيحلاصلا ضاير حرش
 نبا ءاّرجاف اًقساف نوكي دق ءاّدباع يتأي ال دباعلا نبا كلذكو «ًالهاج

 . اًرفاك ناك هئانبأ دحأ مالسلا هيلع حون نبا اذه لب اًئمؤم نوكي ال لوسرلا

 :[14؟ :دوه] © َيِرْفَكْلا عم نكت او اَنَعَم بكحتأ یمن 8# : لوقي هوبأ ناک

 رم نِ مولا اعل لاف املأ ے نم صعب ٍلبج لإ ۍ واکس # : ًالئاق هبيجيف

 ٤۳[. :دره] ( تقرا نم تاکی جوملا ا لاو جر س ا ولآ
 ينبا نإ يبر لاق دق حون ناكو - هللاب ذايعلاو - نيرفاكلا عم دلولا قرغ

 E E تناو نجلا كدر ]و لقا ف
 نيبو هنيب نوكي ال عفاشلاو «ملع هب هل سيل ام لأس هنأب حون رذتعيف

 .ءيش اهشدخي ال ةيوق ةلص امهنيب نوكي نأ دبال لب ؛ةوفج هيلإ عوفشملا

 هّبر هابتجا «هل هللا رفغ مدآو ءهل هللا رفغ مالسلاو ةالصلا هيلع اًحون نأ عم

 اذه اولعج .مهماقم ولعو مهتبترم لامكل نكلو «هل هللا رفغف «هيلع باتف

 لجو رع هلل اًميظعت اذه لك «ةعافشلا نم اًعنام هولعج مهل رفع يذلا بنذلا

 ظ . هتم الجو « هنم ءايحو

 رذتعيف «مالسلاو ةالصلا هيلع لجو رع هللا ليلخ ميهاربإ ىلإ نوتأي مث

 اهبذك يتلا تابذكلا هذهو «تابذك ثالث هللا تاذ يف بذك هنإ :لوقيو

 لوأتلاو ءاهيف لّوأت دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ عقاولا يف اًبذك تسيل

 يأ ةعافشلل عنام اذه نأ ىأر « لجو رع هلل هميظعت ةدشل نكل «بذكب سيل

 . دحأل ةعافشلل مدقتي نأ نم

 اجلك كلبا نإ هلل وو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نوتأي مث

 نأ كلذو ءاهلتقب رمؤي مل اًسفن ََّتَق هنأب رذتعيف «هديب ةاروتلا كل بتكو



 ةنامألا ءادأب رمألا باب

 موي تاذ ٌرمف «مهاوقأو لاجرلا دشأ نم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 هودع نم اذهو « ليئارسإ ينب نم ينعي «هتعيش نم اذه «نالتتقي نيلجرب

 نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا هثاغتساف «طبقلا نم نوعرف لآ نم ينعي

 ىسوم هزكوف «لجرلا اذه ىلع هنيعي نأو هثيغي نأ هنم بلط ينعي «هّودع
 هنأل ؛ةدحاو ةزكوب تامو كله يأ «هيلع ىضقف هودع نم يذلا زكو يأ

 و : لاقف ا

 ٠١ : صصقلا] نيم لضم ودع
 صخش عم عزانتي ك1

 ول كنز سوم هَل لا ةر ضس سيلا مکس سا یا اذا » :یلاغت لاق .ءرخآ

 ءرخآ عزانت مويلاو الجر عزانت تنك سمألاب ينعي ١18[« : صصقلا] € نيم

 نأ ٌديِرْنأ# :يليئارسإلا لاقف امهل ودع وه يذلاب شطبي نأ ىسوم كهف
 قف نسجت سالا لاکو .[۱۹ : صصقلا] 4 مالا اَسْفَت تلق امك نلتفت

 ىسوم نأ سانلا ربخأف «ينوعرفلا كلذل نطفف ؟سمألاب لجرلا لتق يذلا
 موي قلخلا ىلإ رذتعي مالسلا هيلع ىسوم نأ كلذ نم دهاشلاف «هلتاق

 ظ . اهلتقب رمؤي مل اًسفن لتق هنأل ؛ةمايقلا

 هللا ةملك تنأ :هل نولوقيو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلإ نوبهذي مث

 ورو

 . هللا ةملكب تقلخ كنأ ينعي : هللا ةملك

 رذتعيف ءاهقلخ يتلا لجو رع هللا حاورأ نم حور كنأ :يأ :هحورو

 ايم يبنلا ىلإ مهليحيف «هب رذتعي اًئيش ركذي ال وأ ءاّبنذ ركذي ال هنكلو



 ا وس نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دبع «دمحم ىلإ اوبهذا :لوقيف

 ىضقُي ىتح سانلا يف عفشي . عفشيف «هل نذؤيف موقيف كك يبنلا ىلإ نوتأيف

 محرلاو ةنامألا نأ : هللا همحر فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه يفو

 . طارصلا يبناج ىلع نافقت

 اذه يف ءاملعلا فلتخاو . منهج نتم ىلع دودمم رسج : طارصلاو

 ٌقدأ هنأ تاياورلا ضعب يفف «قيض رسج وه وأ عساو رسج وه له ءرسجلا

 لك ىلع هللاو «هيلع نوربعي سانلا نكلو «'”فيسلا نم ٌدحأو رعشلا نم

 . '' ”ةلزمو ضحد قيرط هنأ ىلع لدي ام تاياورلا ضعب يفو . ريدق ءيش

 نم سانلا نمف «مهلامعأب سانلا فطخت بيلالك رسجلا اذه ىلعو

 رمي نم مهنمو «قربلا حملك اعيرس رمي نم مهنمو «رانلا يف ىقليف فطخيي
 .مهلامعأ مهب يرجت «مهلامعأو مهتاجرد بسح حيرلاك وأ لبإلا باكرك

 عابتاو لجو رع هللا طارص مازتلا ىلإ عرسأ ايندلا هذه يف ناك نم لك

 عرشلا نع اًئطابتم ناك نمو ءارورم عرسأ طارصلا اذه ىلع ناك «هتعيرش

 .«ملس ملس مهللا» :ذئموي لسرلا ءاعدو ءاّئيطب كانه هريس ناك ءايندلا يف

 نشا هيف سانلا كيدش رمآلا نيه نسل رمألا نآل ؟ةسفن ىلع فاش لك

 لا ىلإ ظارصلا ااه ن ومالا ر ج اوو ا کنون وک ا

. (1A) مقر ‹ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب «ناميإلا باتك ءملسم هاور )1١( 

 .(۱۸۳)مقر «ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب «ناميإلا باتك «ملسم هاور (؟)



 ةنامألا ءادأب رمألا باب
 تم 00 تتار 7 ___ کک

 . هلمع بسح ىلع ٍبّذعيو منهج ران يف سدركي نم سانلا نمو
 نورمي الو طارصلا اذه ىلع نودعصي ال مهنإف صلخلا رافكلا امأ

 ىلإ نوبهذيو «طارصلا اذه اودعصي نأ لبق منهج ىلإ مهب بهذي لب «هيلع

 رفغت مل بونذ هل ناك نم نكل «طقف نونمؤملا هدعصي امنإ ءادرو منهج
 . ملعأ هللاو «هلامعأ بسحب بذعيو ‹ منهج ران يف عقي دق هنإف
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 نيحلاصلا ضاير حرش

 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب 7١

 1۸ : رفاغ] € ٌعاَطَي عيْفَس ت الو مَ ْنِم َنيِمِلِدْلَظلِل ام )/" :ىلاعت هللا لاق

 ( ۷١[. :جحلا] رص نم يلا او # : ىلاعت لاقو

 باب ِرخآ يف ُمُدَقَتُملا هنع هللا يضر ٌرذ يب ثيِدَح اًهْنمف ُتيِداَحألا اّمأو

 .''”ةَدَهاَحُملا

 نإ ؛مَلظلا اوف هنا :لاق ةي هللا َلوُسَر َّنَأ  ُهْنَع هللا يضر - ٍرِباَج ْنَعَو 2 0

 ْهُهَلَمَح ؛مُكَلْبَف َناَك ْنَم َكَلْهأ ٌحشلا َّنإف ٌحشلا اوُقَّناو ءِةَماَيَقْلا َمْوَي ٌتاَمّلُظ َمْلُظلا

 .ملسم هاور ''”«ُهَمِراَحَم اوُلَحَتْساَو ْمُهَءاَمِب اوُكَفَس نأ ىلع

 ا
 درب رمألاو ملظلا ميرحت باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 : نيرمأ ىلع لمتشي بابلا اذه . اهلهأ ىلإ ينعي د «ملاظملا

 . ملظلا ميرحت :لوألارمألا

 . ملاظملا در بوجو : يناثلا رمألاو

 هك أ تاء نيس انك » : ىلاعت هللا لاق «صقنلا وه ملظلا نأ ملعاو

 نأ امإ صقنلاو . اًئيش هنم صقنت مل ينعي ء[۳۳ : فهكلا] € ايس هني رل مَ

 . هيلع بجي اميف طيرفتلاب امإو «ناسنإلل زوجي ال ام ىلع ؤرجتلاب نوكي
 . مرحم لعف امإو «بجاو كرت امإ «نيرمألا نيذه ىلع ملظلا رودي ذئنيحو

 باتك ءملسم هجرخأ .«يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ» ميظعلا يسدقلا ثيدحلا ينعي )١(

 .(91١/ا/)مقر .ملظلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا

 .(۷۸٥۲)مقر ءملظلا ميرحت باب «ةلصلاو يلا باتك ءملسم هجرخأ )۲)



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب
 سس( رر تحتل

 قحب قلعتي ملظو لجو رع هللا قحب قلعتي ملظ :ناعون ملظلاو
 يبنلا نإف «هب كارشإلاو ىلاعت هللا حب قلعتملا وه ملظلا مظعأف «دابعلا

 هيليو ' '”«كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاقف ؟مظعأ بنذلا يأ : لئس ةي

 . رئاغصلا يف ملظلا مث «رئابكلا يف ملظلا

 كك يبنلا اهنّيب «ءءايشأ ةثالث ىلع رودي ملظلاف هللا دابع قوقح يف امأ

 مارح مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ) :لاقف «عادولا ةجح ةبطخ يف

 يف ملظلا "اذه مكدلب يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك «مکيلع
 ءامدلا كفسب «هريغ ىلع ناسنإلا يدتعي نأب «ءامدلا يف ملظلا وه سفنلا

 ملظيو ناسنإلا يدتعي نأب لاومألا يف ملظلاو «كلذ هبشأ ام وأ حورجلا وأ

 نأب امإو «مرحم نايتإب امإو «بجاولا لذب مدعب امإ «لاومألا يف هريغ

 . هريغ لام يف اًمرحم اًئيش لعفي نأب امإو «هيلع بجاو نم عنتمي
 ‹طاوللاو ءانزلاب ريغلا ىلع ءادتعالا لمشيف ضارعألا يف ملظلا امأو

 ظ . كلذ هبشأ امو «فذقلاو

 ‹ىلاعت هللا مامأ هرصني نم ملاظلا دجي نلو «مرحم هعاونأب ملظلا لكو
 ال ةمايقلا موي هنأ يأ «عاَطُي عيِفَس الو ويح َنِم َنيِِلدَطلِل ام # : ىلاعت هللا لاق

 هل عفشي اًعيفش دجي الو .هللا باذع نم هيجني اًميدص يأ اًميمح ملاظلا دجي

 )١( «هعم لكأي نأ ةيشخ دلولا لتق باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)٠٠٠٠(«
 .(87)مقر «. . .بونذلا حبقأ كرشلا نوك باب «ناميإلا باتك «ملسمو

 )۲( ص هجيرخت مدقت )۱۱۷(.



 نيحلاصلا ضاير حرش ظ

 “ےک رک

 موي هرصني نم دجي نل ملاظلاف «هناودعو همشغو هملظب ذوبنم هنأل ؛ عاطيف

 ىنعي ء[١۲۷ :ةرقبلا] € راكصنأ نم تلل امو # : ىلاعت لاقو «ةمايقلا

 يف ىلاعتو هناحبس هللا باذع نم مهنوجرخيو مهنورصني اًراصنأ نودجي ال
 . مويلا كلذ

 هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح - هللا همحر  فلؤملا ركذ مث

 وه ملظلاو ءاورذحا ينعي :اوقتا "ملظلا وقتا” : لاق ةا يبنلا نأ امهنع

 اوقتا» : الع هل وقف «دابعلا قح يف نوكيو « هللا قح يف نوكي قبس امك

 تاملظ ملظلا نإفا ىريغ الو مكسفنأ ال ءاّدحأ اوملظت ال : يأ «ملظلا

 مل نمامأو «هل ىلاعت هللا رانأ نم الإ رون كانه سيل ةمايقلا مويو (ةمايقلا موي

 ردقب رون هلف اًملسم ناك نإ ناسنإلاو ءرون نم هل امف ارون هل هللا لعجي

 ملظلا نم لصح ام رادقمب رونلا اذه نم َدَقف اًملاظ ناك نإ نكلو «همالسإ
 . «ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف < ملظلا اوقن 3. : لک هلوقل

 ينغ وهو هيلع ام ناسنإلا يفوي ال نأ ينعي ينغلا لطَم : ملظلا نمو
 ۶ و9 3 س اس

 قوقح يف نولطامي نيذلا رثكأ امو ''"ملظ ينغلا لطَم» : ب هلوقل «هب

 ءاّدغ :لوقيف يقح ينطعأ نالف اي : لوقيف قحلا بحاص هيلإ يتأي «سانلا

 موب تابع موك علطلا ادهد)ل ءاذكهو دغ دعب : لوقيف دغ نم هيتأيف

 . هبحاص ىلع ةمايقلا

 .(؟90) ص هجيرخت مدقت )۱(



 GD ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب
 ج و و ےک ا ےک و س ا

 نال« کلبق ناك نم كلهآ هنإف» لاملا ىلع صرحلا ةٌعشلا اوقن راو)

 قم املا بسك نأ نانينالل يجوب مالا هللا لايت لالا ىلع صرحا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق لب ؛ مارح وأ لالح نم «ناک هجو 5

 اولحتساو مهءامد اوكفس نأ ىلع» انلبق ناك نم لمح يأ (مهلمح١

 امك ءءامدلاب الإ هعمط ىلإ لصوتي مل اذإ ءامدلا حيحشلا كفسيب مهمر اس

 نولتقيو «نيملسملا ىلع قيرطلا نوعطقي ءٌّمشلا لهأ دنع عقاولا وه

 ىلع نودتعي اضيأ كلذكو «هريعب نوذخأيو «هعاتم نوذخأيو «لجرلا

 لاملا نوذخأيف «مهتويب َبْجَح نوكتهيو مهنولتقي «دالبلا لخاد يف سانلا

 . ةبلغلاو ةوقلاب
 ءادتعالا وه ملظلاف . ّحشلا نمو ملظلا نم : نيرمأ نم ةي يبنلارّدحف

 هللا لاق اذهلو «مرحم كلذ لكف . ريغلا دنع اميف عمطلا وه حشلاو «ريغلا ىلع

 «[4 : رشحلا#1 تر وُحْلْفُمْلأ م مه كلو وق حش قوپ سمول : هباتك يف ىلاعت

 حش هللا هاقو نم حلفملا . هل حالف الف هسفن حش قوي مل نم نأ ىلع ةيآلا تّلدف

 . اهرورشو انسفنأ حشانيقينأو «ملظلا نم مكايإو انذيعي نأ هللا لأسن . هسفن

51 
 ندئ

 « :لاق ةي شا َلوُسَر َّنَأ  ُهْنَع ةا ّيِضَر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 5

 هاور «ِءاَمْوَقْلا ةاشلا ّنم ٍءاَحَْلَجْلا ةاشلل َداَقي ىََنَح ٍِةَماَيقْلا َمْوَي اًهلْهأ ىلإ َقوُقُحْلا
000 



 نيحلاصلا ضاير حرش
 ےک ررر

 ا
 . مسق ريغب قدصملا قداصلا وهو ةي يبنلا مسقأ ثيدحلا اذه يف

 .ٌّقح دحأل عيضي الو «ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ ىدؤتس قوقحلا نأ مسقأ

 هنإ ىتح «دبالو ةرخآلا يف هتيفوتسا ايندلا يف هفوتست مل نإ كل يذلا قحلا

 . ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل ّصتقي

 . نرق اهل سيل يتلا : ءاحلجلا

 تحطان اذإ نرق اهل يتلا نأ بلاغلاو .نرق اهل يتلا :ءانرقلاو

 نيب هللا ىضق ةمايقلا موي ناك اذإف «رثكأ اهيذؤت نرق اهل سيل يتلا ءاحلجلا

 . ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل صتقاو « نيتاشلا نيتاه

 .لدع مكح لجو رع هللا نکل ؛نمهفي الو نلقعي ال مئاهب يهو اذه

 ! !مدآ ينبب فيكف «مجعلا مئاهبلا يف ىتح هلدع لامك هدابع يري نأ دارأ

 «كلذك وهو ةمايقلا موي رشحت مئاهبلا نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 امو # : ىلاعت هللا لاق . ةمايقلا موي رشحي حور هيف ام لكو «ةباودلا رشحتو

 ممأ ء[04 :ماعنألا] © ملام مم لإ دباب ُريِطَي رط الو ضر يف تاد ني
 مما لإ 8 اذكهو تاّيحلا ةمأ «عابسلا ةمأ «رويطلا ةمأ ءّرذلا ةمأ «ةريثك
 .[۳۸ : ماعنألا] ىس نم تکل يف اطر ام کلاس

 حوللا يف ةبوتكم تارشحلاو مئاهبلا لامعأ ىتح «بوتكم ءيش لكو
 Als su سس 2 e ےس ا کک ےک ©

 E ت کک ص وس س رف لاقو .# تورشحي مهر لإ مث عیش نم بتكلا یف اتطرف ام # ظوفحملا

 3 و رو ت م ےس

 رشحي ٤ -٥[« :ريوكتلا] )ترشح شوحولا اذإو ا تلطعراشولا اذِإَو #9 : ىلاعت

 عيمسلا وهو .هلدعو همكحب مهنيب ىلاعت هللا يضقيو ‹ءىش لك ةمايقلا موي



 کس کک تت ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 عم مهضعب نييمدألا نمو «ضعب عم اهضعب مئاهبلا نم صتقي «ميلعلا

 عم مهضعب سنإلاو نجلا نمو «ضعب عم مهضعب نجلا نمو «ضعب
 ‹سنإإلا ىلع نودتعي دق نجلاو ,« نجلا ىلع نودتعي دق سنإلا نأل ؛ ضعب

 ىلع سنإلا ناودع نمو «ريثكلا ءيشلا سنإلا ىلع نجلا ناودع نمف

 ماظعلاب يجنتسن نأ ىهن يب يبنلا نأل ؛مظعلاب ناسنإلا رمجتسي نأ نجلا
 رميا اد6 «ماظعلا نودجي نجلا 'نجلا نم مكناوخإ داز اهنإ) :لاقو

 . اهب مهاذأ اذإ هوذؤي نأ ىشخيو « مهيلع اهردكو مهيلع ىدتعا دقف اهب دحأ

 نم ذخؤيو «ملاظلا نم مولظملل صتتقُي ةمايقلا موي يفف لاح لك ىلع

 حرطتف مولظملا تائيس نم ذخؤيف ؛هتانسح تدفن اذإ الإ ملاظلا تانسح

 يأ  (مكيف سلفملا نودعت نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق . هيلع

 : لاق . عاتم الو هدنع مهرد ال ْنَم سلفملا :اولاق - ءيش هدنع سيل يذلا

 ءاذه برض دقو يتأيف «لابجلا لثم تانسحب ةمايقلا موي يتأي نم سلفملا»

 اذهو «هتانسح نم اذه ذخأيف ءاذه مد كفسو ءاذه لام ذخأو ءاذه متشو

 تحرطف مهتائيس نم ذخأ الإو «ءيش هتانسح نم يب ناف «هتانسح نم
 . "”«رانلا يف حرط مث هيلع

 يف هقحب مولظملا ذخأ اذإ نكلو «ملاظلا نم مولظملل صتقي نأ دبال

 دقف «هيف هءاعد هللا باجتساو «هتملظم ردقب ملاظلا ىلع اعدف ءايندلا

 ,((50 )مقر ‹حبصلا ىف ةءارقلاب رهجلا باب «ةالصلا باتك ءملسم هجرخأ 6

 .(18١)مقر «هب ىجنتسي ام ةيهارك ىف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك .يذمرتلاو
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 مولظملا ةوعد قتاو» : ذاعمل لاق هيي يبنلا نأل .«تومي نأ لبق هسفنل ّصتقا

 . '0(باجح هللا نيبو اهنيب سيل هنإف

 هنم هل ٌنصتقُي هنإف «هنع فعي ملو هيلع عدي ملف تكس اذإ امأ ءايندلا يف هنم

 .ناعتسملا هللاو «ةمايقلا موي

 عاَدَولا ِةَّجَح ْنَع ُتَّدَحَتْن هت انك :َلاَق كَمْ هللا يهود َرَمُع ِنْبا ٍنَعَو  r 6ماو ۶ 3

 .لِكَي هللا ٌلوُسَر هللا َدِمَح ىَّنَح ,عاَدَوْلا ُةَّجَح اَم يرذن لو ءان رهظأ َنْيَب ةَ ٌيِبْنلاَو

 ٌىبن نم هللا ثَعَب اَم» :لاقَو «هركذ ىف َبنطأف لاّخَّدلا حيسَملا َركذ مث ءهْيلَع ىنثأو  sa OR Eو ا ل ال اق لا  E uهج د 1

 ل EA a . < يو CO ل ل و
 ىفخ امف مكيف جرخي نإ َهْنِإَو ءِهِدْعَي نم نوُتيثلاو حون ُهَرْذنأ :كتمأ ُهَرْدْنَأ الإ

 ٍنْيَع ُرَوُغأ ُهّنِإو ءَرَوْغاِب َسْيَل ْمُكّبَر َّنِإ ْمُكِيَلَع ىَفْحَي َسْيَلَف هِناَش ْنِم ْمُكْيَلَع
 ٍةَمْرُحَك ْمُكَلاَوْمَأو ْمُكَءاَمِد ْمُكْيَلَع َمَرَح هللا نِ الآ .ةّيِفاَط َةَبَدِع ُهْنْيَع ّنأك ءىَنْمُيْلا

 ه اها

 َمُهّللا» :لاق ,ْمَعْن :اولاق «؟ْتْغْلَب لَه الأ ءاّذه ْمكِرْهَش يف ءاذه ُمُكِدَلَي يف ءاَذَه ُمُكِمْؤَت

 ْمُكْضْعَب ُبِرْضَتاَراَقُك يِدْعَب اوُعِجْرَتال :اوُرُظْنا ْمُكَحْيَو وأ ْمُكَلْيَو  اًنالث  ْدَّهَشا
 00 0 د

 . هضعب ملسم یورو < يراخبلا هاور «ضعب باقر

 ء«ملسمو 2«(597١)مهقر«ءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(19١)مقر «نيدلا عئارشو هلوسرو هللاب ناميإلاب رمألا باب «ناميإلا باتك

 -55١7(. 7٠54)مقر «عادولا ةجح باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(19١)مقر «لاجدلا حيسملاو ميرم نبا حيسملا ركذ باب «نتفلا باتك « ملسم هجرخأ (۳)



 ےک ا ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 ةجح ام يردن الو «عادولا ةّجَح ام : يح ةي يبنلاو لوقن انك : لاق امهنع

 ةرشاعلا ةنسلا يف ةي يبنلا اهّجح يتلا ةجحلا يه عادولا ةجحو «عادولا

 "اذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعلا :لاقو اهيف سانلا عّدوو ‹ةرجهلا نم

 لبق مح هنأ ركذ دقو «طقف ةرملا هذه الإ ةرجهلا دعب ةي ٌئيبنلا محي ملو

 كانه ناك هنآل ؛ رثكأ حح هنأ - ملعأ هللاو - رهاظلا نكلو «نيترم ةرجهلا

 رع هللا نيد ىلإ لئابقلاو سانلا وعدي مسوملا يف جرخي ناكو «ةكم يف

 .هترجه دعب اهلبق ّجحي ملو «ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف هرمع رخآ

 كلذ دعب جرخ مث «ةنماثلا ةنسلا ىلإ نيكرشملا يديأب تناك ةكم نأل كلذو

 دعب عجر مث «ةروهشملا فئاطلا ةوزغ تلصحو اًميقث ازغو «فئاطلا ىلإ

 «سانلا نم ريثك هيلع علطي ملو «ًاليل ةرمعب ىتأو «ةنارعجلا يف لزنو اذه

 ظ . ةنماثلا ةنسلا يف اذه . ةنيدملا ىلإ داع مث

 يقبف «ةيحان لك نم ةئ يبنلا ىلإ درت دوفولا تناك ةعساتلا ةنسلا يفو

 ءاج اذإ ىتح .هبلطب مهيلع لقثي ال ىتح «دوفولا ىقلتيل «ةنيدملا ىف

 ءايكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر بابحتسا باب ‹جحلا باتك ءملسم هجرخأ )۱)

 يتجح دعب ححأ ال يلعل يردأ ل ينإف « مككسانم اوذخأتل» : هظفلو «(۱۲۹۷)مقر

 مكارأ ال يلعل مككسانم ينع اوذخ» :هظفلو هننس يف يقهيبلا اضيأ هجرخأو ««هذه

 .(اذه ىماع دعب
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 رده

 انيمي هنوقحليو هبلط يف اوبعتي ملو هيي يبنلا اودجو ةنيدملا ىلإ دوفولا

 . هجو نم اذه .دوفولا يقلتل ةعساتلا ةنسلا يف ّجحي ملف ءًالامشو

 ؛نوكرشملا نيملسملا عم حح ةعساتلا ةنسلا يف :رخآ هجو نمو

 هللا لزنأو «ةكم لوخد نم اوعنم مث «ةكم لوخد نم اوعنمي مل مهنأل

 َدْمَسْلا ارقي الف سج توئرشملا امن اوما يدل ایا ل : ىلاعت
 ال نأب كي هللا لوسر نذؤم نذأو ء[۲۸ :ةبوتلا] 4 اًددكه همام دب مارل

 كلت يف سانلا ريمأ ناكو .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا دعب ّجحي
 لكك يبنلا هفدرأ مث «هنع هللا يضر ركب ابأ- عست ةنس ةجح ينعأ  ةجحلا

 ريثك ٌرشب ةنيدملا مدقو «جحيس هنأ يب يبنلا نلعأو «بلاط يبأ نب يلعب

 يأ ءاملأ نورشعو ةعبرأو ةئام مهلك نوملسملاو «فلأ ةئام وحنب نورّدقي

 يتلا ةجحلا هذه هيب يبنلا عم اوجحف «ليلقلا الإ نيملسملا نم فلختي مل

 ال يلعل» :هلوقب اهيف سانلا عّدو يي يبنلا نأل ؛«عادولا ةجح» تيمس

 نم هعوجر دعب يفوت هنإف «كلذك رمألا راصف «اذه يماع دعب مكاقلأ

 موي رشع انثاو رفصو مرحم ىضمف . هجح دعب يأ «لوألا عيبر يف ةنيدملا

 . هيلع همالسو هللا تاولص لوألا عيبر نم

 مهبطخو «ةفرع يف مهبطخ . سانلا بطخي عادولا ةجح يف ويو ناك

 اًريذحت هنم رذحو «هنأش نم مّظعو «لاجدلا حيسملا ركذف ءئنم يف

 يف غلابو «هنم رّدحو لاجدلا ركذ «ةنيدملا يف اًضيأ كلذ لعفو الاب

 «لخدو ءاج دق يأ لخنلا خارفأ يف هنأ ٌنظن انك : ةباحصلا لاق ىتح «هنأش

 الإ يبن نم ام هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأ مث « هيف ايب يبنلا لوق ةدش نم



 ملاظملا درب رمألاو ماظلا ميرحت باب
 سس0 يحلل

 مهنوفوخي «لاجدلا نم مهموق نورذني ءايبنألا لكف ءهّموق هرذنأ
 . مهدنع هنأش نومظعيو

 يف الإ نوكي نل هنأ ملعي هللا نأ عم لاجدلا مهموق نورذني اوناك امنإو

 رذحت للملا عيمج نأو «هتروطخ نايبو «هب مامتهالا لجأ نم ءايندلا رخآ

 «سانلا ىلإ يتأي  هلاثمأو هتنتف مكايإو هللا اناقو - لاجدلا اذه نأل ؛هنم

 «مکبر ينأ مكتيرأ متئش نإو «مكبر انآ :لوقيو «هودبعي نأ ىلإ مهوعدي

 يتبنأ :اهل لوقيف ضرألا رمأيو ءرطمتف يرطمأ :اهل لوقي ءامسلا رمأيف
 حبصأو «تطحقف ءامسلاو «تلحمأف ضرألا َرَمأ اًوّصَع اذإ امأ «تبنتف

 ال يتلا ةيدابلا يف اميس ال «ميظع رطخ هنأ كش ال اذه . نيلحمم سانلا

 . هللا مصع نم الإ نوريثك ٌسانأ هعبتيف « ىعرملاو ءاملا الإ فرعت

 . باذك هنأ ىلع لدت ةنيب تامالع هلف اذه عمو

 طقف نمؤملا اهؤرقي ''"( .ر . ف . ك) رفاك هينيع نيب بوتكم هنأ : اهنم

 هذه نأل ؛أرقي ناك نإو رفاكلا اهنع زجعيو «ةءارقلا فرعي ال ناك نإو

 . لجو رع هللا نم ةيهلإ ةباتك يه امنإ «ةيداع ةباتك تسيل ةباتكلا

 «روعأب سيل لجو رع برلاو «ىنميلا نيعلا روعأ هنأ : هتامالع نمو

 امأ .هوجولا نم هجوب صقن هتافص يف سيل «تافصلا لماك لجو رع برلا
 ةحضاو ةيسح ةمالع هذهو . ةيفاط ةبنع اهنأك ىنميلا هنيع «روعأ هنإف اذه

 باتك ءملسمو «(!١7١)وهقر «لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۹۳۳)مقر .هعم امو هتفصو لاحدلا کو باب «نتفلا
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 . اهفرعي لک
 نتتفي فيكف ةيسحلا ةرهاظلا ةمالعلا هذه هيف ناك اذإ : لئاق لاق نإف

 ياللا

 ال ِرْرَم نع رذنلاو ُتبَأْلا نعت امو # :هباتك يف لاق هللا نإ : لوقن
 ءاًريذحت لالضلا تامالع مهعفنت ال هللا مهلضأ نيذلا ء[٠١٠: سنوي] €

 . ةرهاظ تامالعلا تناك نإو نوديفتسي الو «اًريشبت ىدهلا تامالعالو

 يف نّيبو «دحأ ىلع ىفخت ال تامالعلا هذه نأ يب لوسرلا نيب مث

 يبنلا هّجحي «مهنود هجيجح وهف مهيف يئ يبنلاو جرخ نإ هنآ رخآ ثيدح
 حجيجح ؤرماف مكيف تسلو جرخي نإو» :لاق هلالضو هغيز فشكيو هك

 . لجو رع هللا لكوف ''"«ملسم لک ىلع يتفيلخ هللاو «هسفن
 اًريذحت لاجدلا نم رّذح مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ لصاحلاف

 يف ىقبيو «نامزلا رخآ يف جرخي ربكألا لاجدلا نأ "”ربخأو ءاغلاب

 ىقبت «اًرهش رشع انثا» ةنسك لوألا مويلا نكلو .طقف اًموي نيعبرأ ضرألا

 هذه بيغت ام برغملا ىلإ قرشملا نم رهشأ ةتس ءامسلا جوأ يف سمشلا

 يناثلا مويلاو .موي لوأ اذه ءرهشأ ةتس اليل ةبئاغ ىقبتو «ةليوطلا ةرتفلا

 ,مايألا رئاسك اًموي نوثالثو ةعبس مايألا ةيقبو «ةعمجك ثلاثلاو «رهشك
 ىقبت فيك اولكشتسي مل «ثيدحلا اذهب ةباحصلا ةي يبنلا ثدح املو

 عبرأ لك يف اهيلع رودت يهو «ضرألا ىلع رودت ال ةلماك ةنس سمشلا

 .(۲۹۳۷)مقر ءهعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك ءملسم هجرخأ (۱)
 .(۲۹۳۷)مقر «هعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
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 . ريدق ءيش لك ىلع هللاو «كلذ قوف هللا ةردقف «ةعاس نيرشعو

 ؛ةيردقلاو ةينوكلا لئاسملا نع بلاغلا يف نولأسي ال ةباحصلاو

 .مهمهت يتلا رومألا نع نولأسي نكل لجو رع هللا ةردق نوملعي مهنأل
 اي :اولاق : ةنسك يذلا لوألا مويلا نأب مهثّدح املف «ةيعرشلا رومألا يهو

 اوردقا ءال» : لاق ؟ةدحاو ةالص هيف انيفكت له . ةنسك يذلا مويلا هللا لوسر

 . اولصو نيتالصلا نيب ام اوردق ينعي «هردق هل

 حبصلا نيب ام تقولا ىضم اذإو «حبصلا يلصن حبصلا علط اذإ ًالثمف

 نوكت يهو «قرشملا لوأ يف سمشلا تناك ول ىتح «رهظلا انيلص لاوزلاو
 يف يلصن اذإ «هردق هل نوردقيف «ةلماك رهشأ ةتس ىقبت اهنأل ؛قرشملا لوأ

 ةاكزلاو «موصلل رّدقنو ءاًرهش موصن مايصلاو «ةنس ةالص لوألا مويلا

 هيف تبجو موي الإ هيلع ضمي مل لام» :لاقيف اهب زغلي امبر اذهو «كلذك

 | . «ةاكزلا

 ,عوبسأ ةالص ثلاثلاو ءرهش ةالص هيف رّدقن يناثلا مويلا كلذك

 لاؤسلا اذه اولأسي نأ ةباحصلل هللا ماهلإ يفو «يه امك مايألا دوعت عبارلاو

 بيغت ٌسانأ «ضرألا يبونجو ضرألا يلامش يف نآلا دجوي هنأل ؛ةربع

 فيك «سانلا ىلع لكشأل ثيدحلا اذه الول ءرهشأ ةتس سمشلا مهنع

 لاح ىلع ثيدحلا اذه قّبطن نآلا نكل «نوموصي فيكو «ءالؤه يلصي
 نوردقي ةلماك رهشأ ةتس مهدنع سمشلا نوكت نيذلا ءالؤه : لوقنف ءالؤه

 . لاجدلا مايأ يف ةباحصلا هيب يبنلا دشرأ امك ءاهتقو ةالصلل



 نيحلاصلا ضاير حرش
1 

 رّبش دق َمَلَظ ْنَم :لاق ل هللا َلوُسَر َّنَأ اَهْنَع نا يضر ةَّشْياَت ْنَعَو 57
rf SRN ollم  mawهيلع یفدم «نيصرا عبس نم هقوط ضزألا نم 20010(  

 هللا َّنإ» :ا شا ُلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضَر  ىَسوُم يبأ ْنَعَو- 65
 ص . 9 م 6 8 للا 6 ع 5 - غ هه 00 ريت » + خ  aن ” و 2 ت ”© ? algا ص ¢ $2

٠ 5 ٠ 8 

 ةمللظ مو ئرفقلا ذخ اذإ كي ذخأ تلدكو » :أَرق مث ُهَتِلَفُي مل ةذخأ اذإف ملاظلل يلميل

 .[هيلع قفتم] [١٠؟:دوه] ديرك ميل همَدْحَأَّذإ 28

 حرشلا
 للك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هللا همحر  فلؤملا لقن

 اذه «نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقّوُط ربش ديق ضرألا نم ملظ نم» : لاق

 ملظو . يضارألا يف ملظلا وهو ملظلا عاونأ نم اعون لوانتي ثيدحلا

 . " ”«ضرألا رانم رّيغ نم نعل» يي يبنلا نأل ؛رئابكلا ربكأ نم يضارألا

 وهو «رونملا» نم ذوخأم هنأل ؛اهدودح ضرألا رانم :ءاملعلا لاق

 ضرألا هذه نم اًئيش لخدأ نأب «ضرألا هذه نم ناسنإ رّيغ اذإف «ةمالعلا

 ظ . اي يبنلا ناسل ىلع نوعلم هنإف «هريغ ضرأ ىلإ
 . هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا : ةنعللاو

 دْيَق ملظ اذإ هنأ ؛ثيدحلا اذه يف هركذ ام وهو «ىرخأ ةبوقع ةمثو

 ,(55017)وقر «ضرألا نم اًئيش ملظ نم مثإ باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 aN بصغو ملظلا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك «ملسمو

 هو ئرقلا دَ اإ كير دا تَاِلَدَكَو# :هلوق باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
 .(5081) مقر «ملظلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك ءملسمو «(585) مقر «4ٌةَمالَظ

 .(191/8)مقر «. .هللا ريغل حبذلا ميرحت باب «يحاضألا باتك ءملسم هجرخأ (۳)
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 هب تءاج امك « عبس نيضرألا نأل ؛ نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقوط ربش

 هلل » : ىلاعت هلوق يف ةراشإ نآرقلا يف ىلاعت هللا هركذ امكو ءاًحيرص ةنسلا

 انه ةلثامملا نأ مولعمو ٠ قالطلا] هلع ضال یو توم مس لح یا

 نم امهنيب امك قرفلا نم ضرألاو ءامسلا نيب نأل ؛ةيفيكلا يف تسيل

 هللا لاق .مظعأو «عسوأو «ضرألا نم ريثكب ربكأ ءامسلا «ةفاسملا

 : ىلاعت لاقو «ةوقب يأ ٤١[ :تايراذلا] *# أب اهتينب ءاسلاو # : ىلاعت
 ر ر ر

 . ةيوق يأ [1؟ :أبنلا] داش اًعَبس كق وفاتسنو

 موي نيضرأ عبس نم قوطي هنإف ضرألا نم ربش ديق ملظ اذإ ناسنإلاف

 مامأ سانلا مامأ هلمحي «هللاب ذايعلاو هقنع ىف اًقوط هل لعجي يأ «ةمايقلا

 «ضرألا نم ربش ديق» : هلوقو .هب بعتيو . ةمايقلا موي هب يزخي «ملاعلا

 ام ملظ نإف ينعي «ةغلابملا ليبس ىلع وه لب «ديقلا ليبس ىلع اذه سيل

 ناك ولو ىنعي «ةغلابملل اذه لثم نوركذي برعلا نكل ءاضيأ هقرط هنود

 . ةمايقلا موي هقوطيس هنإف ربش ديق ًاليلق اًئيش

 ىلإ اهرعق كلم ضرألا كلم نم نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو

 ىنعي «كنذإب الإ كضرأ تحت ا يا «ةعباسلا ضرألا

 كراج دارأف «كراجل نيضرأ نيب راتمأ ةث ةثالث اهتفاسم اضرأ كل نأ ضرف ول

 ؛ كلذ يف ٌقحلا هل سيلف ءكضرأ تحت نم ميو هيضرأ نيب اًقفن حتفي نأ

 ىلإ كل ءاوهلا نأ امك «ةعباسلا ضرألا ىلإ اهتحت امو ضرألا كلمت كنأل

 لاق اذهلو . كنذإب الإ اًمقس كضرأ ىلع ينبي نأ عيطتسي دحأ الف «ءامسلا

 ناسنإلاف «ةعباسلا ضرألا ىلإ تباث رارقلاو «رارقلل عبات ءاوهلا :ءاملعلا
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 . أرجتي هيلع دحأ ال «تحت نمو قوف نم هل

 ىلإ اهناصغأ تدتماف «ةرجش كراج دنع ناك ولو : ملعلا لهأ لاق

 مل نإف .كضرأ نع هيولي راجلا نإف .كضرأ ىلع نصغلا راصو «كضرأ

 عبات وهو كل ءاوهلا نأل ؛رارقإو كنم نذإب الإ ‹عطقي هنإف هيل نكمي

 :نارقلل

 نإ: الك ىبنلا لاق دف  هنع هللا ىضر يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأ

 e Eg e «هتلفي مل هذخأ اذإف «ملاظلل يلميل هللا

 نأ هللا لأسن ءالبلا نم اذهو «ةبوقعلا هلجاعي الف «هللاب ذايعلاو هملظ يف

 هل بقاعي الف «هملظ يف ناسنإلل ىلمُي نأ جاردتسالا نمف . مكايإو انذيعي

 ريزع حا هلخأ «ةتلفي مل هللا ةذخأ اذإف «ملاظملا هيلع سدكتت ىتح اًعيرس

 وإ ٌةمالظ هو ئرُشلا دَ آد َكّيَر دن كدي » : هلك يبنلا أرق مث .ردتقم
 .[١٠؟ :دوه] ديس دبل 64

 كلذ نإف هل هللا ءالمإب الو هسفنب رتغي ال نأ ملاظلا ناسنإلا ىلعف

 ركذتي امبرف «ًالجاع ملظلاب بقوع اذإ ناسنإلا نأل ؟هتبيصم قوف ةبيصم
 تدادزا ءاّملظ دادزا وأ اًماثآ بستكاو هل يلمأ اذإ نكل «ملظلا عديو ظعتيو

 هللا لأسن «هتلفي مل هللا هذخأ اذإ ىتح «ةرغ ىلع ذخؤيف هللاب ذايعلاو هتبوقع

 نمو انسفنأ ملظ نم مكايإو انذيعي نأو «هتايآب رابتعالا مكايإو انقزري نأ
 . ميرك داوج هنإ ءانريغ ملظ
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 يي ر تت تت ةتتتكتلا

 َكّنإ» :َلاَقف ي هللا ُلوُسَر يِنَفَعَب :لاق - ُهْنَع تلا يضر  ٍذاَعُم ْنَعَو ۸
 ْنَِف هللا لوسر يّنأو هللا الإ ةلإ ال ْنأ ٍةَداَهَش ىَلإ ْمُهُعْداف ءِباّتْلا ٍلهآ ْنِم اًمَْق يت
 مْوَي لك يف ِتاَوَلَص َسْمَح ْمِهْيَلَع ضَرَتفا دق هللا َّنأ ْمُهُمِلْعاَف ءكلذل اوُعاَطَأ ْمُه

 ٍقّناو ءْمهِلاَومأ َمِياَرَكَو كايف «َكلَذِل كوُعاَطَأ ْمُه ناف ْمِهِئارَقف ىَلَع درت ْمِهئاَيِنغَأ
 ٠ هيلع قفتم «ٌباّجح هللا َنْئَبو اهّنَْب َسْيَل ُهَّنإف ءموُْظَمْلا َةَوْعَد

 ظ درعا
 + انج نب اعم تدخن هلقت امف .لاعتةللا هدر بنقل ملا لاق

 يف هأيإ هتثعب تناكو «نميلا ىلإ 4ب هللا لوسر ينثعب : لاق  هنع هللا يضر

 لهآ اوناكو «نميلا ىلإ يي هثعب «ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا نم عيبر

 يكل مهلاحب هربخأ «ںاتكلا لهآ نم اًموق يتأت كنإ» :هل لاقو «باتك

 نم هدنع نوكي نأ دبال باتكلا لهأ لداجي يذلا نأل ؛ مهل اًدعتسم نوكي

 را ىدلاو + لها كرشملا نآل: «كرتقملل ةدتع امف قوقاو رثكأ هلا

 مهلداجيف «مهتلزنم مهلزنيل «مهلاحب هّمَّلْغَأ اًضيأو ءملع هدنع باتكلا

 ي يع يلا
 ديحوتلا :هيلإ مهوعدي ام لوأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ههّجو مث

 نأ «هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعدا» :هل لاق «ةلاسرلاو

 وهف «ىلاعتو هناحبس هللا الإ قحب دوبعم ال : يأ هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 )۳٤۹(. ص هجيرخت مدقت (۱)
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 لاق امك «ةلطاب هتدابع لب «ةدابعلل قحتسي الف هادع امو «ةدابعلل ّقحتسملا

 ملا وه هلآ أو لليل هنود نم وعدي ام نو ُنحْلا وه هَل نار كلذ :  ىلاعت
 .[۳۰ :نامقل] € ريبكحلا

 .«نجلاو سنإلا ىلإ هلسرأ يذلا e ينعي «(هللا لوسر ينأو»

 . رانلا لهآ نم هنإف هب نمؤي مل نمف «تالاسرلا هب متخو
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهش ينعي «كلذل كوباجأ مه نإف» :هل لاق مث

 موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف» هللا لوسر اًدمحم

 بجي ال .ءرجفلاو «ءاشعلاو .ءبرغملاو .ءرصعلاو ءرهظلا يهو «ةليلو

 تسيل بتاورلا ننسلاف «سمخلا هذه الإ ةيمويلا تاولصلا نم ءيش
 aly جاور كيما يحيل نا سو ع اود سس رولا و ماحد

 هل ضراع رمأل كلذو ءامهبوجوب لوقلا وه حجارلا نإف فوسكلاو ديعلا

 ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل اوعاطأ مه نإف» : هل لاق مث

 ةبجاو ةقدص ةاكزلا .ةاكزلا يه هذهو «مهئارقف يف ٌدرتف مهئاينغأ نم ذخؤت

 اًباصن كلمي نم انه ينغلاو .ريقفلا يف درتو ينغلا نم ذخؤت لاملا يف

 وهف اًباصن كلمي نم لب «ريثكلا لاملا كلمي يذلا انه ينغلا سيلو ءاّيوكز

 يف ذرت :هلوقو .ينغ هنإف «دحاو باصن الإ هدنع نكي مل ولو «ينغلا

 مهيلإ فرصت نم ٌّقحأ دلبلا ءارقف نأل ؛دلبلا ءارقف يف فرصت يأ «مهئارقف

 .دلبلا لهأ تاقدص

 نم مهدالب يفو «ةديعب دالب ىلإ مهتاقدص نولسري موق ْئطخي اذهلو
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 مهئاينغأ نم ذخؤت» : لاق لَك يبنلا نآل ؛ مهيلع مارح كلذ نإف «جاتحم وه

 نوفرعي نيبرقألا نألو «فورعملاب ىلوأ نيبرقألا نألو «مهئارقف يف ٌدرتف

 عقيس هنإف كلامب اوعفتني مل اذإف «ينغ كنأ نوفرعيو «كدنع يذلا لاملا

 اوأر اذإ امبر «هيف ببسلا تنأ نوكت ام .ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهبولق يف

 ‹كيلع نودتعي امبر «نوجاتحم مهو ةديعب دالب ىلإ ةقدص جرخت كنأ
 وه نم كدلب لهأ يف ماد ام هنأ ةمكحلا نم ناك اذهلو «كلاومأ نودسفيو

 . هريغ ىلإ كتقدص فرصت ال نأ ةجاح يف

 كايإف» ءاوقفاوو اوداقنا ينعي «كلذل اوعاطأ مه نإف» : هيي هل لاق مث

 ‹طسوتملا ذخ نكلو «بيطلا مهلاومأ نم ذخأت ال ينعي «مهلاومأ مئاركو

 سئافن نم تذخأ اذإ كنأ ينعي «مولظملا ةوعد قتاو» ملظت الو ملظت ال

 سيل هنإف» «مهتوعد قتاف «كيلع نوعدي امبرو «مهل ملاظ كنإف «مهلاومأ
 دهاشلا وه اذهو ءاهبيجتسيو «ىلاعت هللا ىلإ دعصت «باحح هللا نيبو اهنيب

 هيلع بجي ناسنإلا نأ «هيف فلؤملا هركذ يذلا بابلا يف ثيدحلا اذه نم

 . مولظملا ةوعد يقتي نأ

 ‹بابلا اذهب قلعتي ام اهنم «ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسُيو

 امكحيل الزن ةنسلاو باتكلا نأ ًالوأ ملعي نأ يغبنيف «هريغب قلعتي ام اهنمو

 هيلع تّلد امم «ظافلألا نم ةيعرشلا ماكحألاو « هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب

 ىلع سانلا ضعب لضفي ىلاعتو هناحبس هللاو .ةراشإو اًموهفمو اًقوطنم

 نب ّيلع ةفّيَحج وبأ لأس امل اذهلو . ةي هلوسر ةنسو هباتك مهف يف ضعب
 الإ .ال : لاق ؟اًئيش كي هللا لوسر مكيلإ دهع له : هنع هللا يضر بلاط يبأ
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 يف ام هل نيبو «ةفيحصلا هذه يف امو هباتك يف ءاش نم ىلاعت هللا هيتؤي اًمهف

 «رفاكب ملسم لتقُي ال نأو ءريسألا كاكفو «لقعلا :لاقف ةفيحصلا كلت

 :(هللا باتك يف ءاش نم هيتؤي امهف الإ” ٠ : هلوق دهاشلا

 هزاع صرتي ا ا ل بلاط م ىلا ر و ی یا

 دروملا يه اهنأل ؛ةنسلاو باتكلا صوصن نم ماكحألاو دئاوفلا طابنتسا

 يقستسيف ءاملا ىلع دري لجرلا ةلزنمب امهنم ماكحألا طابنتساف «نيعملا

 . رثكتسمو لقمف هئانإ يف هنم

 اذامب هنع هللا يضر لبج نب ذاعم هيف نيب يذلا ميظعلا ثيدحلا اذهو

 : اهنم ةريثك دئاوف هيف نميلا لهأ ىلإ ةي يبنلا هثعب
 ءرمألا يلو صئاصخ نم اذهو «هللا ىلإ ةاعدلا ثعب بوجو :ًةلوأ

 لك «ناكم لك يف هللا ىلإ ةاعدلا ثعبي نأ نيملسملا رمأ يلو ىلع بجي

 وعدي نم ثعبي نأ نيملسملا رمأ يلو ىلع نإف «ةوعدلا ىلإ جاتحي ناكم
 لسرلا ثعبي نأ هيدهو ايب يبنلا بأد اذه نأل ؛ لجو رع هللا نيد ىلإ سانلا

 . لجو رع هللا ىلإ نوعدي
 بهأتي ىتح «هيلإ ثوعبملا لاح ثوعبملل ركذُي نأ يغبني هنأ :اهنمو

 تاهبشلا نم هيلع نودرويف «ةرغ ىلع مهيتأي الئل «مهلزانم مهلزنيو مهل

 دلك لل ا ف يل E تو
 هيتأي ال ىتح «نووعدملا هيلإ هيقلي امل دادعتساو ةبْهَأ ىلع نوكي نأ يعادلا

 . ةوعدلا ىلع ٌررض كلذ يف نوكي ذئنيحو « عطقنيو زجعيف «ةرغ ىلع رمألا

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سانلا هيلإ ىعدي ام لوأ نأ :اهنمو
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 : مهوعدتل تيتأ اذإ ًالثم رافكلل لقت ال .ءيش لك لبق كلذو هللا لوسر

 مث «ًالوأ ّلصألا ِلّصأ ءطلغ اذه ءابرلا اوكرتا ءانزلا اوكرتا «رمخلا اوكرتا

 اودهشي نأ ؛ةلاسرلاو ديحوتلا ىلإ وعدت نأ : وعدت ام لوأف . عورفلا عّرف

 نيدلا ناكرأ ةيقبب كيلع كلذ دعب مث « هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 . مهألاف مهألا

 « حرش ىلإ جاتحي ال هنإف «باطخلل اًمهاف ٌرعدملا ناك اذإ هنأ : اهنمو

 ؛ مهل اهحرشي ملو «هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ ىلإ مهوعدت نأ» : لاق هنإف

 نم كلذب بطاخن انك ول نكل «يبرع ناسل مهناسل ءاهانعم نوفرعي مهنأل

 مل ىنعملا مهفي مل اذإ هنأل ؛ىنعملا همهفُت نأ بجو «ىنعملا فرعي ال

 «مهتخلو هموق ناسلب الإ ًالوسر ىلاعت هللا لسري مل اذهلو «ظفللا نم دفتسي

 هللا الإ هلإ ال ىنعم فرعي ال اًصخش بطاخن انك اذإ ًالثمف «مهل نیب ىتح

 الإ قحب دوبعم ال يأ : هللا الإ هلإ ال ىنعم :لوقنو «هل اهحرشن نأ دبالف

 وه هلآ ناب كلذ # : ىلاعت لاق امك < «لطاب وهف هللا نود نم دبع ام لک « هلل

 ١[. :نامقل] 4 ٌلِْلْلا وزود نم وعدي ام ناو قلا

 ناسنإلا اهلوقي نأ يفكي ال هللا لوسر اًدمحم نأ» :اًضيأ كلذك

 ادهم نأ هةل ف هلق اه نأ نود ذاب اه ر ةن

 نم لجو رع هللا هثعب يذلا لجرلا كلذ وه دمحم : ًالثم لاقيف « هللا لوسر

 ىدهلاب هلسرأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخيل هثعب «مشاه ينب

 رش لك مهل نّيبو «هيلإ مهاعدو ءريخ لك سانلل نّيبف «قحلا نيدو
 عاطيو ءربخأ اميف قّدصي نأ بجي يذلا هللا لوسر وه وهو «هنم مهرّذحو
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 . رجزو ىهن هنع ام كرتيو «رمأ اميف

 ال دبع وه لب «باذکب سیلو «برب سیلو لوسر هنأب اضيأ هل نّيبيو
 ياعم لدول تاولدع دك ل لوسوو «دبعي

 حصت ال اذهلو «مالسإلا حاتفم امه نيتداهشلا نيتاه نأ اضيأ هل نّيبيو

 . هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب الإ ةدابع يأ

 نأل ؛ةالصلا وه نيتداهشلا دعب ءيش مهأ نأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل كوعاطأ مه نإف» : لاق ةي يبنلا

 . «ةليللاو مويلا يف تاولص

 ملو «هركذي مل ءم يبنلا نأل ؛بجاوب سيل رتولا نأ :هدئاوف نمو

 لهآ لاوقأ نم حجارلا لوقلا وه لوقلا اذهو « طقف تاولص سمخ الإ ركذي

 نم : لاقو لصف نم مهنمو «بجاو رتولا نإ :لاق نم ءاملعلا نمو . ملعلا

 .الف ال نمو «بجاو هيلع رتولاف «ليللا نم مايقو ليللا نم درو هل ناك

 . ايي لوسرلا هتّيبل اًبجاو ناك ول هنآل ؛اقلطم بجاوب سيل هنأ حيحصلاو

 ضورف نم ضرف يهو «ةبجاو ةاكزلا نأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو
 . نيتداهشلا دعب يناثلاو «مالسإلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يهو «مالسإلا

 نم ذخؤت مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :لاق اذهلو

 . (مهئاينغأ

 نكل .ةمذلا يف ال لاملا يف ةبجاو ةاكزلا نأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 . دئاوف اذه ىلع عرفتيو «ةمذلاب قلعت اهلو «لاملا يف ةبجاو اهنأ حيحصلا

 : اهنم
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 OD ا جم

 نأل ؛ نيد هيلع ْنَم ىلع ةاكزلا تطقسل ةمذلا يف ةبجاو اهنإ :انلق ول

 هديبو فلأ هيلع ناكو «ةمذلا ةاكزلا لحم :انلق اذإو «ةمذلا نيدلا لحم

 ةبجاو اهنأ حيحصلاو .اضراعت نيقحلا نأل ؛ةاكزلا هيلع بجت مل «فلأ

 يف لاقو ٠١١[« :ةبوتلا] € . . . ةَقَدَص َمِحَوَمأ َنِم ْذُح# : ىلاعت هلوقل لاملا يف

 اهل نكل «مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :ثيدحلا اذه

 اهلف ءنمضي هنإف اهيف ناسنإلا طّرفو تبجو اذإ اهنأ ىنعمب «ةمذلاب قلعت

 . ةمذلاب قلعت

 : هلوقل «ريقفلا ىلع بجت ال ةاكزلا نأ : اًضيأ ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 كلمي يذلا وهأ ؟ينغلا وه نم نكلو (مهئارقف يف ّدرتف مهئاينغآ نم»

 اًباصن ناسنإلا كلم اذإ . اًباصن كلمي يذلا وه بابلا اذه يف ينغلا ؟نييالم

 نم ىنغ هنكل ءرخآ هجو نم اًريقف ناك نإو «ةاكزلا هيلع بجت ىنغ وهف

 . هيلع ةاكزلا بوجو ثيح
 : هلوقل ؛دلبلا ءارقف يف فرصت ةاكزلا نأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 دلبلا يف ماد ام انأ بل الإ قليلا: قع جرخت الو (مهئارقف يف درتف»

 ةاكزلا جارخإ ءاملعلا ضعب مرح دقو . مهريغ نم ىلوأ مهنإف «نوقحتسم

 دلبلا ءارقف نأبو «ثيدحلا اذهب لذتساو «نوقحتسم مهيف ناك اذإ دلبلا نع

 دلبلا جراخ ىلإ اهوفرص اذإ ءاينغألا نأبو «مهئاينغأ دنع امب مهّسفنأ قلعتت

 نوطلستيف ءانقح نم انومتمرح :نولوقيو مهيلع ءارقفلا يدتعي امير

 ةاكز ناسنإلا جرخي نأ أطخلا نم هنأ كش الو «داسفإلاو بهنلاب مهيلع

 ىلوأ برقألا نأل ؛هدلب يف قحتسم دوجو عم «ةديعبلا دالبلا ىلإ هلام
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 لذب يهو «ةاكزلا يه ثيدحلا اذه يف ةقدصلاب دارملاو . فورعملاب

 . ةيوكزلا لاومألا يف ىلاعت هللا هبجوأ يذلا بيصنلا

 لاملا نإف «هلذاب قدص ىلع ٌليلد لاملا لذب نأل ةقدص تيمسو

 4 امج اج لالا توُبتَو# :ىلاعت هللا لاق امك «سوفنلا ىلإ بوبحم
 ناك اذإف «هنم بحأ وه امل الإ بوبحملا لذبي ال ناسنإلاو ء[١۲ :رجفلا]

 دنع ام بحي هنأ ىلع كلذ لد «هل هبح عم لاملا لذب ةأرملا وأ لجرلا اذه

 لخؤت) : هلوق يفو «ناميإلا قدص ىلع ٌليلد وهو «هلامل هبح نم رثكأ هللا

 نم ةاكزلا ذخأي نأ رمألا يلول نأ ىلع ليلد «مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم

 . ةمذلا تئرب كلذ لعف اذإ هنأو ءاهفراصم يف اهفرصيو اهلهأ

 يف اهفرصي مث اهذخأي نم اهب بعالتي نأ نمآ ال انآ : لئاق لاق ول نكلو

 ءاوس كتمذ تئرب دقف ؛كيلع ام تيدأ اذإ تنأ :هل لوقن ءاهفرصم ريغ

 نأ ىأر اذإ :دمحأ مامإلا لاق نكل «فرصت مل مأ اهفراصم يف تفرص

 ءهب همزلأو «كلذ هنم بلط اذإ الإ هطعي الف ءاهفرصم يف اهفرصي ال مامإلا

 هلام نم اًئيش ناسنإلا يفخي نأ سأب الف اذه ىلع ءانبو «هتمذ أربت ذئنيحو

 هسفن وه يدؤي نأ لجأل ءاهفراصم يف اهفرصي ال اهذخأي يذلا ناك اذإ

 هيلع حاولا ةاكرلا

 لحي ال ملظ كلذ نإف .بجي امم رثكأ ذخأ رمألا يلو نأ ردق اذإو

 : هلك يبنلا لوقل «ةعاطلاو عمسلا هيلعف لاملا بحاص امأ ءرمألا يلول
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 . كلام ذخأو كرهظ برض نإو عطأو عمسا»

 لاملا بحاص ىلع بجو «بجاولا نود ذخأ رمألا يلو نأ ردق اذإو

 ةاكزلا تناك اذإ هنأل ؛ ةمذلا تئربو ينم ذخأ هنإ لوقي الو «ةيقبلا جرخي نأ

 . اهجرختف نيتئاملا لمكت نأ كيلعف ةئامنامث ذخأو املأ

 نم دحاو فنص يف ةاكزلا فرص زوجي هنأ :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 او «قيكاسملاو هعارقنلا ناف اتاعا اك لا اأ
 نباو «هللا ليبس يفو «نيمراغلاو «باقرلا يفو «مهبولق ةفلؤملاو ءاهيلع

 اهادأ اذإ لب ءأزجأ فانصألا هذه نم فنص ىلإ يكزملا اهادأ اذإف «ليبسلا

 اًريقف اهلك هتاكز ٌكَرَم ىطعأ ول لثم .أزجأ عاونألا هذه نم عون يف درف ىلإ
 ءاثيد لاير فلآ ةئام هيلع اًصخش نأ الثم ردق ولف «جرح الف اًدحاو

 ٠ .اذهب أربت كتمذ نإف هلك هنيد تيضقو لاير فلأ ةئام كتاكزو

 ةيآلا 4 . . . ٍءاَرَمْفْلِل ٌتَقَدَّصلَأ اَمَّنِإ # ¥ : ىلاعت هلوق ىنعم نوكيف هيلعو

 فانصألا لك يطعت نأ بجي الو ءطقف فراصملا نايب ١[« :ةبوتلا]

 نم دحاول اهتيدأ اذإ لب «فنص لك نم ةثالث يطعت نأ بجي الو «ةينامثلا

 ظ . ثيدحلا اذه يف امك كلذ أزجأ دحاو فنص

 قبس دقو «لاملا دلب يف يأ اهدلب يف فرصت : ةاكزلا نأ هنم دافتسُيو

 الإ «لاملا هيف يذلا دلبلا نع ةاكزلا جرخت نأ زوجي ال هنأ نايبو كلذ ركذ

 )٤۲١(. نض هجیرخت .مدقتا (1)
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 الف نوقحتسم هيف ماد ام امأو ءرثكأ ةجاح وأ ةحلصم كانه ناك اذإ

 . دلبلا سفن يف ةاكزلا دؤي لب ءاهجرخي

 يعاسلل زوجي ال هنأو .ملظلا ميرحت ىلع ليلد اًضيأ ثيدحلا يفو

 لاقف ءاذاعم ِةِْكَي يبنلا رذح اذهلو «بجاولا نم رثكأ ذخأي نأ ةاكزلا ىلع

 . ةبوغرملا ةنسحلا يهو ةميرك عمج مئاركلاو «مهلاومأ مئاركو كايإ»: هل

 اهنيب سيل هنإف» :هلوقل ؛ةباجتسم مولظملا ةوعد نأ ىلع ليلد هيفو

 . (باجح هللا نيبو

 ةوعد نم فاخيو ملظلا يقتي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد هيفو

 سيل هنإف مولظملا ةوعد قتا» : لاق «كلذب رمأ ةي لوسرلا نأل ؛مولظملا
 . (باحح هللا نيبو اهنيب

3 2 3 
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 ٌرانيِد نوكَي آل نأ لذق َمْوَيلا ۀنم هللَحتّيلف ءءيش نم ؤأ هضْرَِع نم ءهيخأل ةَملظَم

 ٌتاَنَسَح هل ْنَكَي مل ْنإو ههِتمَلْظَم ٍرْدقِب هلم ّدِخَأ ٌحِلاَص ُلَمَع هَل ناک ْنإ ؛ٌمَهْرِد الو
 . يراخبلا هاور «ِهّْيَلَع َلِمُحَف ِهِيِحاَّص ِتاَئّيَس ْنِم دا

 حرشلا 00

 نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 ؛ءيش نم وأ هضرع نم ؛هيخأل ةملظم هدنع ناك نم» : لاق هيب ىبنلا

 ءهل اهللحف لجرلا دنع ةملظم هل تناك نم باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۹٤٤۲)مقر
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 كلذو < ا!مهرد الو رانيد نوكي الأ لبق ايندلا يف ينعي  مويلا هنم هللحتيلف

 هيلع يتلا ملاظملا نم ناسنإلا للحتي نأ نكمي ايندلا يف هنإف «ةمايقلا موي

 الإ ءيش كانه سيل ةرخآلا يف نكل ءاهنم مهلالحتسا وأ ءاهلهأ ىلإ اهئادأب

 نم مولظملل ملاظلا نم صتقا ةمايقلا موي ناك اذإف ةحلاصلا لامعألا

 هنم يقب نإف «مويلا كلذ يف هلام سأر يه يتلا هتانسح نم ذخؤي ؛ هتانسح

 .هللاب ذايعلاو ملاظلا ىلع تلمحو مولظملا تائيس نم ذخأ الإو ءيش

 . هتائيس ىلإ تائيس كلذب دادزاف

 هيخأ ملظ نم للحتي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ ثيدحلا اذه رهاظو

 نوكت نأ امإ ملاظملا نأ كلذو «ملعي مل مأ ملع ءاوس «ضرعلا يف ىتح

 مكلاومأو مكءامد نإ : لَك يبنلا لوقل ؛ضرعلاب وأ «لاملاب وأ «سفنلاب

 . ''”(وكيلع مارح مكضارعأو

 «هحرج ىتح هبرض وأ «هيلع ىنج دق نوكي نأ لثم سفنلاب تناك نإف
 نكمي نأب هنم للحتي هنإف «ٌاليتق هل لتق وأ «هئاضعأ نم اًوضع عطق وأ

 . صاصقلا نكي مل اذإ ةيدلا لذب نم وأ « صاصقلا نم قحلا بحاص

 ءدحأل لام هدنع ناك اذإ هلام هيطعي هنإف لاملا يف تناك نإ امأ

 هنإف هنم سيأو هناكم فرعي ملو هنع باغ ناف «هبحاص هيطعي نأ بجاولاف

 «هقح قحلا بحاص ىلإ يدؤيو ملعي ىلاعتو هناحبس هللاو «هنع هب قدصتي

 دعب لاملا نأل ؛ هتثرو ىلإ هلصوي هنإف «قحلا بحاص يأ تام دق ناك نإو

 )/١١1(. ص هجيرحت مدقت 2غ(



 نيحلاصلا ضاير حرش

 نأب مهملعي مل نإف «ةثرولل هملسي نأ دبالف ءةثرولا ىلإ لقتني توملا
 مهيطعيو مهملعي ىلاعت هللاو «مهنع هب قدصت مهنع ردي ملو مهلهج

 . مهقح
 وأ سلجم يف اًصخش ّبس دق نوكي نأ لثم ضرعلا يف تناك نإ امأ

 : لوقيو هيلإ بهذيف «هّبس هنأب ملع دق ناك اذإ هنم للحتي نأ دبالف «هباتغا

 هللا ةمعن نم اذهف هرذع نإف ءارذتعم كتئج انأو ءاذك تلعفو اذك تلعف انأ

 بِي ا مَنِ هم ىلع مرا َمَكَلَو اه ْنَمَه» : لوقي هللا نأل ؛عيمجلا ىلع

 ىتح لاملا نم هعبشيل «ًالام هطعيلف فعي مل نإو ء[١٤ :ىروشلا] 4َنيِمِلَطل
 هنإف «ةيقيقح ةبوت ملاظلا ةبوت نأ ملع اذإ ىلاعت هللا نإف ىبأ نإف «هللحي

 . ةمايقلا موي مولظملا يضري ىلاعتو هناحبس

 الف ملعي مل مولظملا ناك نإ : ضرعلا ةلأسم يف ءاملعلا ضعب لاقو

 هنإف باتو «سلاجملا نم سلجم يف هّبس دق نوكي نأ لثم «هملعي نأ ةجاح

 يف ريخلاب هيلع ينثيو «هل وعديو هل رفغتسي نكلو «هملعي نأ ةجاح ال

 . هنم للحتي كلذبو «اهيف هبسي ناك يتلا سلاجملا

 ايندلا يف امإ «مهل ىطعت نأ دبال سانلا قوقحو «ريطخ رمألا نإ الأ

 .ةرخآلا ىفامإو
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Dlrتح ل  

 هلك ّيِبْنلا ِنَع  اَمُهْدَع هللا يضر - صاَعْلا ِنْي ورع ِنْب هللا بَ ْنَعَو ١

 هللا ىَهَت ام َرَجَه ْنَم ُرِحاَهُمْلاَو ءِهِدَيَو ِهناَسِل ْنِم َنوُمِلْسُمْا َمِلَس ْنَم ٌمِلْسُملا» :َلاَ
 .''”هدلع ٌقفتم ُةْنَع

 حرشلا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هاور اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : لاق هيب يبنلا نأ : امهنع هللا يضر

 (هنع هللا ىهن ام رحه نم رجاهملاو «هدیو

 ريغل ملستسملا «ملستسملا اهنم : ريدك ناعيا ىلع قلطي لا

 کلا كاف > : ىلاعت هلوق نيريسفتلا دحأ ىلع هنمو .ملسم هل لاقي

 ءانملستسا :اولوق يأ ١4[: :تارجحلا] اَتَمََسَأ أولوق کو اوو ےل لف امم"

 َّزع هلل مالسإللا مالسإلاب دارملا نإ : ةيآلا يف يناثلا لوقلاو «مكلتاقن ملو

 . حيحصلا وهو لجو

 يبنلا اهنّيب يتلا ةسمخلا لوصألا ىلع مالسإلا قلطي يناثلا ىنعملاو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ» : : لاقف «مالسإلا نع هلأس نيح ليربجل ةي

 جحنو ‹ناضمر موصتو .ةاكزلا ي ىنؤنو ا قف هللا لوسر اًدمحم

 . ''”تيبلا

 )١( «...نوملسملا ملس نم ملسملا باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)٠١(,
 .(50)مقر «...مالسإلا لضافت نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم

 مالسإلاو ناميإلا نايب باب «ناميإلا باتك «همامتب ملسم هجرخأ ليربج ثيدح (۲)
 = يراخبلا هجرخأو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم (۸)مقر «ناسحإلاو
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 «ناسنإلا رش نم سانلا ملسي نأ ينعي «ةمالسلا ىلع مالسإلا قلطيو

 يذؤي ال ثيحب «سانلل ةملاسملا يأ ملسلا يف لخد ىنعمب ملسأ :لاقيف

 .. «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : ثيدحلا اذه هنمو « سانلا

 مني الو «مهباتغي الو «مهنعلي الو «مهبسي الف هناسل نم نوملسملا ملس

 ٌففك دق وهف ءداسفلاو رشلا عاونأ نم عون يأب مهنيب ىعسي الو «مهنيب

 يتلا رومألا نم وهو «ناسنإلا ىلع نوكي ام دشأ نم ناسللا ٌتفكو «هناسل

 . هناسل قالطإ لهستسي امبرو ءرملا ىلع بعصت
 كربخأ الفأ» :لبج نب ذاعمل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو

 فک » :لاقو هسفن ناسلب ذخأف « هللا لوسر اي ىلب : تلق ؟(هلك كلذ كالمب

 له ينعي «هب ملكتن امب نوذخاؤمل انإو ؛هللا لوسر اي :تلق «اذه كيلع

 رانلا يف سانلا بكي لهو .ذاعم اي كمأ كتلكث» :لاقف ؟مالكلاب ذخاؤن

 ظ .''”«مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع لاق وأ  مههوجو ىلع

 حبصأ اذإ اذهلو «ناسنإلا ىلع اًرطخ حراوجلا دشأ نم ناسللاف

 رفكت حراوجلا لك «نينيعلاو نيلجرلاو نيديلا :حراوجلا نإف ناسنإلا

 هيف ناسللاو «حاكنلا ةوهش هيف جرفلا نأل ؛جرفلا اًضيأ كلذكو «ناسللا

 ثيدح نم (۷۷۷٤)مقر «4ٍةَءاَّسلَأ ملعودنع هلأ نإ # :هلوق باب «ريسفتلا باتك هوحنب
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ

 نباو «(1١51)مقر «ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(
 دنسملا يف دمحأو «(۳۹۷۳) مقر «ةنتفلا يف ناسللا فك باب «نتفلا باتك «هجام

 ( . حيحص ٌنسح : يذمرتلا لاقو (۲۳۱ )٥/



 ی ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 . نيتوهشلا نيتاه نم ملس نم لقو «مالكلا ةوهش
 الإ مهركذي ال ؛ مهنع فك يأ هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملاف

 لجر وهف «سانلا نيب شرحي الو «منيالو «باتغي الو ءبسي الو «ريخب
 - سانلا ضعب لعفي امك سيلو «هناسل ظفح ءوسلا عمس اذإ«ملاسم

 يف هب راطو ءاحرف هب راط ملسملا هيخأ يف ءوسلا عمس اذإ - هللاب ذايعلاو

 . ملسمب سيل اذه نإف- هللاب ذايعلاو  اًرشن دالبلا

 وأ «برضلاب مهيلع يدتعي الف «هدي نم نوملسملا ملس نم : يناثلا

 ظ انه الإ نخأي ال هدي تنك دق كلذ :هيشأ اه وأ 6لاملا دخ وأ .حرجلا

 سانلا ةمالس ناسنإلل عمتجا اذإف .«دحأ ىلع يدتعي الو ءاعرش هقحتسي

 .ملسملا وه اذهف «هناسل نمو هدي نم

 سيلف «هدي وأ هناسل نم سانلا ملسي مل نم نأ ثيدحلا اذه نم ملعو

 مهموحل لكأو «هللا دابع يف لاقلاو ليقلا الإ ٌمه هل سيل ناك نمف «ملسمب

 ىلع ءادتعالا الإ ةه هل سيل ناك نم كلذكو «ملسمب سيل اذهف «مهضارعأو

 . ملسمب سيل هنإف «ديلاب قلعتيامم كلذ ريغو «لاملا ذخأو «برضلاب سانلا
 درجمل ةي يبنلا رابخإ سيلو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ اذكه

 لمعي ال مالك نم ةدئافلا امف الإو «هب لمعنو هب ملعنل لب «طقف هب ملعن نأ

 كناسل نم سانلا ملسي نأ ىلع اًقح مالسإلا ديرت تنك نإ صرحاف اَذِإ «هب

 اع فگیو انكي نأ :ىلاعت هللا لأسأ ٤ا السم نوكت: تحي «كديو

 . ميرك داوج هنإ ءانع وفعيو انفاعيو
, 
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 :لاق هيب يبْنلا ٍنَع  ُهْنَع هللا يضر - ثراَحلا ِنْب عيف ةّركب يبأ ْنَعَو - ۳

 َرشع اذثا ةنّسلا :ضزألاو تاوَمّسلا هللا َقَلْخ َمْوَي ِهِتَتْيَّهَك َرادَتْسا دق َناَمَّزلا َّنإ»

 مَوَحُملاَو ,ةّححلا وذو ,ةّرغقلا وذ :ٌتاَيِلاَوَتُم ةثالث :مّرُخ ةَعّيزأ اهنم ءاًرهَش

 ,ملعأ هلوسرو هللا :انلق :اذه رهش يأ ,نابعشو ىدامح ندب يذلا ّرضم بجر ص تف ¢ هب هل 5 - 3 أ ر so و3 و سا لل 1 7 هه يي ع تاما اه < اع سوم ريفا ن 1. مو و م م

 :لاق .ىّلَب :اَنْلَق ؟ٍةّجِحْلا اَذ َسْيَلَأ :لاق ءهِمُسا ٍرْيَغِ ِهيمَسْيَس هلأ انَنَظ ىَّنَح تكس

 ٍرْيْغِب ِهيّمَسيَس هُنَا اًت ىَّنَح َتَكَسَف .ٌملعَأ ُهَلوُسَرَو هللا :اَنْلُق «؟اَذَه ِدَلَب ُيأف»

 ُهَلوُسَرَو هللا :اًنَلَق «؟اًده موي ٌیاف» :لاق .ىلَت :اًنلق ؟«ةَدطلا َسئلأ» :لاق .همسا

 يف هاذ ْمُكِمْوَيٍةَمْرُحَك مارح ْمُكَِلع ْمُكَضاَرَْأَو ْمُكَلاَومَأَوْمُكَءاَمِ َنَق» :لاق .ىَلب
 اوُمِجْرَت الف الا ءمُكِلاَمْعأ ْنع ْمُكَناَسيف ْمُكَبَر َنْوَقْلَتَسَو ءاَدَه مكِرْهَش يف هاذه مكد

 لَم الأ ُتْغَلَب لَه الأ :لاق َّمُث «هعمَس ْنَم ٍضْعَب ْنم هَل یوا َنوُكَي نَا ِهُغّلبَي ْنَم

 .''”هيلع ٌقفتم «ْدّهشا َمُهَّللا» :لاق .ْمَعَن :اَنْلَق «؟ُتْغّلَب

 حرشلا
 نب عيفن ةركب يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ةجح ىف كلذو «رحنلا موي مهبطخ ايي يبنلا نأ ‹هنع هللا يضر ثراحلا

 موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع مهربخأف «عادولا

 باتك ءملسمو غ(5٠55)مقر «عادولا ةجح باب ‹يزاغملا باتك ‹يراخبلا هج رخ (۱)

 .(71/9١)مقر «لاومألاو ضارعألاو ءامدلا ميرحت باب «ةماسقلا



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 امل هيف لبو رّيغ دق ناك نإو نامزلا نأ ينعي «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ

 مارحلا نولحيف ءيسنلا نولعفي اوناك ثيح «ةيلهاجلا يف نولعفي اوناك

 نولحيف «ىرخأ رهشأ يف مرحلا رهشألا نولعجي ينعي «لالحلا نومرحيو

 نأ ةنسلا كلت يف فداص نكلو «لالحلا رهشلا نومرحيو «مارحلا رهشلا

 . مرحلا رهشألا يف لجو رع هللا هعرش امل اًقفاوم راص ءيسنلا

 : يهو ءاًرهش رشع انثا روهشلا ةدع نأ مالسلاو ةالصلا هيلع نّيب مث

 ىدامجو «ىلوألا ىدامجو « يناثلا عيبرو «لوألا عيبرو «رفصو «مرحملا

 وذو «ةدقعلا وذو ءلاوشو «ناضمرو «نابعشو «بجرو «ةيناثلا

 هدابعل اًرهشأ هللا اهلعج يتلا ءاًرهش رشع انثالا رهشألا يه هذه . ةجحلا

 «مرحملا نولحي ةيلهاجلا يف اوناك ءضرألاو تاومسلا قلخ ذنم

 . رفص لومرحيو
 «مرح ةعبرأ اهنم اًرهش رشع انثالا هذه نأ «مالسلاو ةالصلا هيلع نيبو

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ : يه ةيلاوتملا ةثالثلا ءدرفنم دحاوو ةيلاوتم ةثالث

 يدتعي الو «لاتقلا اهيف مرحي «ةمرحم اًرهشأ ىلاعت هللا اهلعج «مرحملاو

 هللا تيب جح ىلإ سانلا ريس رهشأ يه رهشألا هذه نأل ؛دحأ ىلع دحأ اهيف

 رهشألا هذه يف لاتقلا عقي الئل ةمرحم لجو رع هللا اهلعجف «مارحلا

 . لجو رع هللا ةمكح نم هذهو «مارحلا هللا تيب ىلإ نورئاس سانلاو
 هنأو ءنآلا ىلإ خسني مل هنأو ءاّمرحم لاز ام لاتقلا نأ حيحصلاو

 . اهيف لاتقلا ءادتبا مرحي

 ىدامج نيب يذلا رضم بجرو» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقي
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 هيف ةرمعلا نودؤي ةيلهاجلا يف اوناكو «عبارلا رهشلا وهو «نابعشو

 رهشلا اذه راصف «جحلل ةثالثلا رهشألاو «ةرمعلل بجر رهش نولعجيف

 . مرحملاو ةجحلا يذو ةدقعلا يذ يف مرحي امك «لاتقلا هيف مرحي اًمرحم

 ةعبرأ اهنم ءاًرهش رشع انثا هدابعل هللا اهلعج يتلا ةيونسلا رهشألا اذإ
 «مرحملاو «ةجحلا وذو «ةدعقلا وذ :ميركلا نآرقلا يف امك «مرح

 رو

 ؟اذه دلب يأو ؟اذه رهش يأ :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهلأس مث

 ؛ مههابتناو «مهممه راضحتسا لجأ نم كلذ نع مهلأس ؟اذه موي يأو

 ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اذه رهش يأ» : مهلأسف «ٌميظع ٌرمأ رمألا نأل

 «ةجحلا وذ هنأ فورعم وهو رهشلا نع هيب يبنلا لأسي نأ اودعبتسا مهنأل

 نأل ؛ةجحلا يذ رهش اذه :اولوقي مل مهنأ مهنع هللا يضر مهبدأ نم نكلو

 . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق مهنأ مهبدأ نم لب «مولعم رمألا

 يذلا ام : سانلا هبتنا تكس مث ملكت اذإ ناسنإلا نأ لجأل تكس مث

 نيذلا سانلا نم ىأر اذإ ناسنإلا نأ «ءاقلإلا يف ةعبتم ةقيرط هذهو ؟هتكسأ

 دقف ًالسرتسم ناك اذإ مالكلا نأل ؛اوهبتني ىتح تكسي تاصنإ مدع هلوح

 ؟فقو اذامل نوهبتنيس مهنإف فقوت اذإ نكل «ةلفغ عماسلل لصحي

 هنأ اننظ ىتح :ركب وبأ لوقي «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا تكسو

 هيلع لاق مث «ىلب :اولاق «؟ةجحلا اذ سيلأ» :لاق مث «همسا ريغب هيمسيس

 هنأ نوملعي مه «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اذه دلب يأ» : مالسلاو ةالصلا

 اي مولعم ءيش اذه :اولوقي مل ةي هللا لوسرل مهمارتحاو مهبدأل نكل «ةكم
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 . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق لب ؟هنع لأست فيك . هللا لوسر

 «؟ةدلبلا سيلأ» : لاقف :ةنميسا رحب ةيمسش هنأ اونظ ىتح تكس مث

 : اولاق «؟اذه موي يأ» : لاق مث .ىلب :اولاق . ةكم ءامسأ نم مسا ةدلبلاو

 : اولاق «؟رحنلا موي سيلأ» : لاق «لوألا يف اولاق ام لثم «ملعأ هلوسرو هللا

 «مارح ةجحلا يذ رهش نأو «مارح ةكم نأ نوملعي مهو «هللا لوسر اي ىلب

 . ةمرتحم مرح اهلك ينعي ؛ٌءارح رحنلا موي نأو
 مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 هيلع دكأف (اذه مكرهش يف ءاذه مكدلب يف ءاذه مكموي ةمرحك مارح

 اهلكف «ضارعألاو لاومألاو ءامدلا :ةثالثلا هذه ميرحت مالسلاو ةالصلا

 ليلقلا لمشت لاومألاو ءاهنود امو سوفنلا لمشت ءامدلاو «ةمرحم

 ةبيغلا لمشت امبرو «فذقلاو طاوللاو انزلا لمشت ضارعألاو «ريثكلاو

 نم اهكهتني نأ ملسملا ىلع ٌمارح ةثالثلا ءايشألا هذهف . متشلاو ّبسلاو

 . ملسملا هيخأ

 سفنلاو «ينازلا بيثلا :ةثالث ىدحإب الإ ملسم ّىرما مد لحي الف

 عاجلا قراقملا ااو فلا

Ep aيبا لاب  eاج نبا يلو  
 رم 2ھ

 لطنبلاب مڪتب کوما اولكحأت أت ال انماء حبلا ایات © : ىلاعت لاق

 هللا لوق باب «تايدلا باتك «يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىف كلذ ءاج امك )١(

 هب حابي ام باب «ةماسقلا باتك ءملسمو .(1۸۷۸)مقر «سقنلاب سفتلا نأ # : ىلاعت
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 ۹ يالا کن ضار نع ہر تت ن لإ

 نأ وأ «هاخأ باتغي نأ ملسملل لحي ال «ةمرتحم اضيأ ضارعألاو

 اي :لاقو «ةمهتلا نع اًديعب اًميفع اًصخش فذق اذإ فذاقلا نإ لب «هفذقي

 ةعبرأب يتأي نأ امإف «كلذ هبشأ ام وأ .يطول تنأ وأ «ٍناز تنأ وأ «ِناز

 ثالثب بقاعي فذاقلا اذه نإف الإو ءاًحيرص انزلا ىلع نودهشي ءادهش

 : تابوقع

 . ةدلج نينامث دلجي نأ : ىلوألا ةبوقعلا

 درت يضاقلا دنع دهش املك اًدبأ ةداهش هل لبقت الأ : ةيناثلا ةبوقعلاو

 وأ «لالهلا ةيؤرب دهش وأ «ءامدلاب دهش وأ «لاومألاب دهش ءاوس «هتداهش

 . اهدريو هتداهش يضاقلا ضفري ءرخآ ءيش يأب دهش

 جوزي الف «ًالدع ناك نأ دعب اًقساف نوكي نأ «قسفلا : ةثلاثلا ةبوقعلا

 ىلوي الو «ءاملعلا نم ريثك دنع نيملسملا يف اًمامإ مدقتي الو هتخأ الو هتنبا

 . طاوللاب وأ انزلاب اًصخش يمري نم ةبوقع هذه ءاّمساف راص هنأل ؛ ةيالو يأ

 ميري ِْيلَع واج الو » :ىلاعت هللا لاق «ءادهش ةعبرأب يتأي نأ الإ
 ول ىتح ء[۱۳ : رونلا] )وبذل مه هَل دنع كيلو لَها مل دِ ءآَدَهش
 دلجي هنإف «ءادهش ةعبرأب ِتأي ملو سانلا قدصأ نم لجرلا اذه نأ ضرف

 نب رمع دنع ىنز هنأب لجر ىلع لاجرلا نم ةعبرأ دهش اذهلو . ةدلج نينامث
 .معن : لاق ؟ىنز هنأ دهشت :لوألل لاق «مهلأسف رمع مهب ءاجف «باطخلا

 ؟ةلحكملا يف دورملا بيغي امك اًبئاغ اهجرف يف هركذ تيأر كنأ دهشت : لاق

 ءاجف «معن :لاق :ثلاثلاب ءاجف «معن: لاق «يناثلاب ءاجف «معن :لاق
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 دس( ۱لر ي7اجلل

 : لاق ءاركنم اًرمأ تيأر ينكل ءانزلاب دهشأ ال انأ : لاق «فقوتف عبارلاب

 ةثالثلا دلجف «دهشأ ال نكل عماجملا كرحتك كرحتي ةأرما ىلع الجر تيأر

 . عبارلا قلطأو ةبذك مهنأ نيبت هنأل ؛ةدلج نينامث ىلع نيلوألا

 «ىلاعت هللا لاك مميت اهك هلو« مرتب نال ةشأ نم ضارعألا
 هس

 ر رر ةصحملا نوم نيذلاو ©

 یھ هذه %4 د نينلمت رهودلجاف 5 ا لا نومرد نيذلا

 مه َكيِتلْوْأَو # ةيناثلا يه هذهو 4 نب ةدلهش مه البق الو 9 ىلوألا ةبوقعلا
 هلأ نيف وحلو كلذ دعب نم أوان يذلا لإ 8 ةثلاثلا يه هذهو ء[٤ : رونلا] € ةف

 ةبوتلا طرشب نكل ءاقاسف نونوكي ال ينعي «[0 :رونلا] € ٌميحَت روع
 مل وأ حلصأ لجرلا له رظنن ىتح بئات انأ :لوقي نأ يفكي ال «حالصإلاو

 ؟حلصي
 هذه يف اڳ يبنلا هدكؤي نأ هلاح هذه تناك نمب ريدج هنإف اذه ىلعو

 هيلع لوقي «ىنم يف رحنلا موي يف «ةباحصلا دهشم يف «ةميظعلا ةبطخلا
 ةمرحك « مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ» :مالسلاو ةالصلا

 . اذه مكدلب يف ءاذه مكر هش يف ءاذه مكموي

 نأل «ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت ال الأ» : لاق مث

 ال هنأل ؛ارامك اوراص ضعب باقر مهضعب برضي اوراص ول السلا

 ىلع حالسلا رهشي نأ نكمي ال ملسملاف «رفاكلا الإ ملسملا مد لحتسي

 فصو اذهلو «رفاكلا الإ ملسملا ىلع حالسلا رهشي دحأ ال نكل «هيخأ

 الف الأ» :لاقف رافك مهنأب اولتتقا اذإ نيملسملا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 . «ضعب باقر مكضعب برضي ءارافك يدعب اوعجرت



 نيحلاصلا ضاير حرش
 ت ص ص سس 572715سع OY ° س ج

 ملسملا لتاق نإ ؛ليصفت اهيف صوصنلا بسحب ةلأسملا هذهو

 هلتاق نإو «ةلملا نع اًجرخم اًرفك رفاك وهف يعرش نذإ ريغب هلتقل ٌالحتسم

 هنكلو «ةدر رفك رفكي ال اذهف ناطلس دصقل وأ «ةسائر دصقل وأ «ليوأتب

 اولا َنيِنِمْوَمْلا نم ِناَنَعياَط نإو # : یلاعت هلوق كلذ ليلدو ءرفك نود رفك

 هم رم ر قي یک ىلا اوم ارا لع امدح تَابَ
 َنوُمِمَؤُمْلا اَمّنِإ نل تيطسقملا بحي هللا نإ | اوفو لدم مَا 1 هم يع 7 2 ده 7 روج رس 7

 هذه نيب عمجلا وه اذهو 1۰ 04: ETA اشيك ٌءرعِ

 مد دحاو لك ًالحتسم نوملسملا لتاقت نإ :لاقّيف «ثيدحلا نيبو ةيآلا

 ةيمح وأ ةيبصع وأ ةسائرل ناك نإو «ةلملا نع اًجرخم اًرفك رفاك وهف ؛ هيخأ

 ءرفك نود اًرفك هرفك نوكي لب «ةدر رفك رفكي ال هنإف «كلذ هبشأ ام وأ

 . رفغتسيو بوتي نأ هيلعو

 لأسي «؟تغلب له الآ ؟تغلب له الآ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 يبنلا ررقي فيك لمأتف «تغلب يأ .معن :اولاق . مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ةفرع يف «عمجلا ةريثكلا ةميظعلا نطاوملا يف غلب هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 لعجف «معن :اولاق ؟تغلب له الأ» :لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع مهبطخ

 يننأ مهيلع دهشأ مهللا :لوقي «سانلا ىلإ اهتكنيو ءامسلا ىلإ هعبصأ عفري

 . رحنلا موي يف كلذب اورقأو هتمأ غلب هنأ ىلع هبر دهشأ كلذكو « مهتخلب

 لَك يبنلا نأ هقلخ نم انعمس نمو هتكئالمو هللا دهشنو دهشن نحنو
 كرت امف «ةمألا حصنو ةلاسرلا ىدأو ةنامألا غلب هنأو «نيبملا غالبلا غلب

 ىلع هتمأ كرت هنأو «هنم مهرّذحو الإ ارش الو «هيلع هتمأ لدو الإ اًريخ
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 ةمألا هجاتحت ايندلا وأ نيدلا رومأ نم ءيش يقب ام هنأو ءءاضيبلا ةجحملا

 دق يذلا وهف «ربخلا ُهْعلْبَي نمم أطخلا نكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع هنّ الإ

 نوكي دقو «باوصلا مرحيف ةئيس ةين هل نوكي دقو «همهف يف اًرصاق نوكي

 اًمات اغالب غلب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف الإو ,ىرخأ بابسأ كانه

 . ءازجلا ريخ هتمأ نع هللا هازج . الماك

 ةالصلا هيلع هنم هوعمس ام عي عيمج اوغلب مهنع هللا يضر ةباحصلاو

 ملو ,يحولا نم هب ءاج ام اوغلبو ءاًئيش هتنس نم اومتكي ملو مالسلاو

 Cou دمحلا هللو - ةعيرشلا تءاجف ءائيش هنم اومتكي

 نوعباتلا مث «مهيبن نع مهنع هللا يضر ةباحصلا اهغّلب مث .هبر نع ءا يبنلا

 . ةنملاو دمحلا هلو ءاذه انموي ىلإ اذكهو «مهلبق نمع

 نم غلبي ينعي «بئاغلا دهاشلا غلبي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ مث

 نوكي امبر هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأو «ةمألا يقاب هتبطخ عمسو هدهش

 ةالصلا هيلع لوسرلا نم ةيصولا هذهو «عماس نم ثيدحلل ىعوأ غلبم

 ىلإ هثيدح عمس نمل ةيصوو «مويلا كلذ يف رضح نمل ةيصو «مالسلاو

 نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع اًثيدح انعمس اذإ انيلعف «ةمايقلا موي

 . ةمألا ىلإ هغلبن

 اولمح نيذلا دوهيلاك نوكن ناب نويهنمو «غلبن نأب نولمحم نحنو

 َنذَلأ لكم » : : لاقف «فصو عشبأب هللا مهفصو دقو ءاهولمحي مل مث ةاروتلا

 :o» :....بل1 4 ااش لي رام جلا لک اکو یت ہک لآ ایش

 رامحلا ناك اذإ ءاهنم عفتني ال هنإف  اًبتك ينعي - رافسأ لمح اذإ رامحلاف
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 اهنم عفتني الو ةنسلا وأ نآرقلا لمحي يذلاف ءاهنم عفتني ال اًرافسأ لمحي

 عفانلا ملعلا مكايإو ينقزري نأ هللا لأسن .اًرافسأ لمحي رامحلا لثمك

 ظ . حلاصلا لمعلاو
 نم هتمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريذحت ثيدحلا اذه نم دافتسُيو

 تراصو «فيسلا مهنيب عقو هنأ فسألا عم نكلو ءاضعب مهضعب لاتق

 تلاز امو ءاذه انموي ىلإ هنع هللا يضر نافع نب نامثع دهع ذنم نتفلا

 يف نوكت اًنايحأو ءاعساو ًالاعتشا لعتشت اًنايحأف «سانلا نيب ةمئاق نتفلا

 . ةيفاعلا هللا لأسن ةنيعم قطانم

 يلب اذإ معن «عاطتسا ام هيخأ مد يقتي نأ ملسملا ىلع بجاولا نكلو

 نع عفادي نأ هلف «هتمرح وأ هلام وأ هسفن دض «هيلع َلْيِصَو هسفنب ناسنإلا

 نإف «هلتق لتقلاب الإ لئاصلا عفدني مل نإف «لهسألاف لهسألاب نكلو «هسفن
 نع كلذ ءاج امك «ديهش وهف عفادملا لتق نإو «رانلا يف لئاصلاف هلتق

 . ايک يبنلا

 زوجي ال هنأو «نيملسملا ضارعأ نم ريذحت ثيدحلا اذه يفو

 دقف اًقداص ناك نإ هنأل ؛اًبذاك الو اًقداص ال «هيخأ ضرع كهتني نأ ملسملل

 هيف هدقتنت اًئيش كيخأ نم تيأر اذإ تنأو «هتهب دقف اًيذاك ناك نإو «هباتغا

 نم هذهف .هتحيصنب كيلعف «هتالماعم يف وأ هقالخأ يف وأ هتادابع يف

 أربت اذهبو «ةبتاكم وأ ةهفاشم هنيبو كنيب اميف هحصنتو «كيلع هقوقح
 . كتمذ

 ةبتاكملاب هحصانت نأ تدرأ اذإ كنأ وهو ؛هنم دبا ءيش انه نکل
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 ىلإ نالف نم : لقو ركذا «اًتابج نكت الو فخت الو «كمسا ركذت نأ دبالف

 انأف . .دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا . . .نالف نب نالف هيخأ

 كيلإ ىتأ وأ كاعد كمسا فرع اذإ هنأ لجأ نم ءاذكو اذكو اذك كيلع دقتنأ

 قيلي ال اذهف «رادج ءارو نم يمرت ءاًنابج نوكت نأ امأ .رمألا يف كشقانو

 هارت اميف كبلق يف هيلع ًالماح ىقبتس كنأل ؛حصنب اذه سيلو «ملسملاب

 هل بتك يذلا نأل ؛هيف وه ام ىلع رمتسيو ىقبيس وهو «هيف أطخأ هنأ

 ةهجو نع هنم رسفتسيو «هرظن ةهجو هل حرشي ىتح همامأ سيل ةحيصنلاب

 . هيلع وه ام ىلع أطخلاو هيلع وه ام ىلع رشلا ىقبيف ءرخآلا وه هرظن
 بوتكملا ناكمإب ناكو ءاذه ىلع روكشم ناك همسا بتك اذإ نکل

 نيلجرلا دحأ عنتقي ىتح «هدنع ام هل نّيبي نأو «هبطاخي نأ حوصنملا هيلإ

 .رخآلا دنع امب

nfs 8 3 2 2 

 لبق َرَبْيَخ ُمْوَي َناَك امل :َلاَق هَ هللا ّيِضَر  ِباَّطَخْلا ِنْب َرَمُت ْنَعَو 5
 ٍلُجَر ىَلَع اوُوَم ىّنَح ,ٌديِهَش ٌنالفو ءٌديِهَش الف :اوُناَقف كي ّيِبّنلا ِباَحْصَ ْنِم رق
 ؤا - اَهَّلَغ ٍةَدُْب يف ٍراَّلا يف هِياَر ين الك» ل بلا َلََف .ديِهَش نال اوا

Eظ 2 ا  

 و هللا ٍلوُسَر نع هن هللا يِضَر- يجبر ِنْب ِثِراَحْلا داق يبأ ْنَعَو - ۷

 )١( .لولغلا ميرحت ظلغ باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ ..« رقم)١1١4(.
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 ءلاَمْغألا ُلَضفأ اب َناميإلاو هللا ليبَس يف َداهجلا ّنأ ٌمُهل رک < E هنأ

 ؟َياَياَطَخ يع رْفَكُت هللا ليبَس يف ُتْنِتُق ْنِإ تيارا هللا َلوُسَر اَي :لاقف ٌلِجَر مَ
 و 90

 ٌلِبَقُم ءُبِسَتْحُم ٌرِباَص َتْنَأَو هللا ليبَس يف َتَلِتَق ْنِإ ْمَعْن» كي شا ل ُلوُسَر ُهَل َلاَقف
r 

 شا ٍليِبَس يف تْلِتَق ْنِإ َتْيَآَرَ :لاق «؟َتْلُق فنك » :ي هللا لوُسَر لاق مَ « «ِربدُم ريَ

 رْيَغ لَفُم ءٌبِسَتْحُم ڙٻاَص َتْنَأَو ْمعْن» :ةيلكي نا لوُسَر َلاَقف ؟ياَياَطَخ يئ رف
 . "لسم هاور «َكِلَّذ يل لاق َليِرْيِح َّنإف َنْيَدلا الإ ٍرِبْدُم

 حرشلا
 هللا ليبس يف داهجلا ةليضف نايب يف هللا همحر - فلؤملا لاق

 يبنلا كلذب ربخأ امك «مالسإلا مانس ةورذ هللا ليبس يف داهجلاف «ةداهشلاو

 لغ اذإ كلذكو «نيّدلا الإ ءيش لك رفكت هللا ليبس يف ةداهشلاو هِي

 اًرفن نأ لوألا ثيدحلا يفف «هدحجو هافخأ ينعي همنغ امم اًئيش ناسنإلا

 : نولوقي مهو لَك يبنلا ىلع ينعي -اولبقأ ربيخ موي كي يبنلا باحصأ نم
 لاقف «ديهش نالف :اولاقف لجر ىلع اورم ىتح ديهش نالف ءديهش نالف

 . ثيدحلا « . . . .الك» : 4 يبنلا

 اهمنغ .اهمتك ينعي :اهلغ ‹ةفورعم ةءابعلاو «بايثلا نم عون ةدربلاو

 تدق اسفل اهب رک ا كيري اهينكف لورا لا رخأ نه

 يبنلا نأل ؛ةداهشلا يهو ةميظعلا ةفصلا هذه هنع تفتناو « منهج ران يف اهب

 طبحأف «طيسبلا ءيشلا اذه ّلغ هنأل ؛ديهشب سيل ينعي ««الك» : لاق كي

 )١( .هللا ليبس يف لتق نم باب «ةرامإلا باتك «ملسم هجرخأ . .« رقم)۱۸۸٥(.
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 يبل ناک امو # : ىلاعت هللا لاق ءرانلا يف راصو «ةيفاعلا هللا لأسن «هداهج

 ليلد اذه يفف ١ :ناريعلا ]4 دقتملا A عكو لكلا

 ةكرعم يف لتق نإو «ديهش هنأب صخش ىلع مكحن نأ انل يغبني ال هنأ ىلع

 ايف لغت نأ لام ل نيهش نالو لوقت ل «نانكلاو نفسا نين

 مسا هنع لاز ارامسم وأ ءاّدحاو اشرق لغ ولو «ءيفلا وأ مئانغلا نم

 كلذب يوني نأب «باوص ريغ هتين نوكت نأ لامتحال كلذكو «ةداهشلا

 . هناكم ىَرُي نأ وأ ةيمحلا

 .ةعاجش لتاقُي لجرلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لئس اذهلو

 لتاق نم» : لاق ؟هللا ليبس يف كلذ يأ . هناكم ىرٌيِل لتاقيو «ةيمح لتاقيو

 ا "هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل

 . هللا الإ هملعي ال

 ليبس يف ملكي مولكم نم ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو

 يف ملكي نمب ملعأ هللاو» «هللا ليبس يف حرجي حورجم نم ام يأ ««هلا

 ال نحنو هللا ليبس يف لتاقي هنأ نظن دق ءاّديج ةيضقلا هذهل هبتنا ««هليبس
 بغثي هحرجو ةمايقلا موي ءاج الإ» «هليبس يف ملكي نمب ملعأ هللاو «ملعن

 ۰ . «كسملا حبر حيرلاو .مدلا نول نوللا ءاّمد

 ناق لاق ال باب لاف هحيحص قانا هجر یر رت او

 .(۲۷) ص هجيرخت مدقت (۱)

 .(۲۸) ص هجيرخت مدقت (۲)
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 ی ت و یے د سي ا ا ا ج و تتحمل س ا انهت ا

 ةالصلا هيلع لوسرلا هنّبع اذإ الإ ديهش نالف لوقتو نيعت ال ينعي «ديهش

 :هنيعب هتداهشب مكحي ذئنيحف «هرقأو ايب لوسرلا دنع ركذ وأ «مالسلاو
 ظ . هنيعب صخشل دهشت الفالإو

 لك ءاّريسيو ًالهس ةداهشلا بقل حبصأ اذه انرصع يف نآلا نحنو

 ملعنو «ةيبصعو ةيمح لتق هنأ ملعن نحنو لتق ول ىتح «ماسولا اذه ىطعُي
 .ديهش نالف :نولوقي كلذ عمو «نمؤملا لجرلا كاذب سيل هنأب هلاح نع

 . نالف دهشتسا

 : نولوقت مكنإ : لاق «دیهش نالف : لاقي نأ هنع هللا يضر رمع ىهن دقو

 لغ ينعي ءاذكو اذك نوكي هلعلو «هللا ليبس يف لتق نالف «ديهش نالف

 نالف لوق امأ «ممع .ديهش وهف تام وأ هللا ليبس يف لتق نم :اولوق نكلو

 هللا دنع هملع ءاًديهش لقت الف «همدب طحشتي ةكرعملا يف ناك نإو «ديهش

 ظ اًديهش ناك نإ «دهشن مل وأ اندهش نحن مث . هملعن ال ءيش هبلق يف نوكي دق

 سيلف هللا دنع اديهش نكي مل نإو «ديهش هنإ لقن مل نإو ديهش وهف هللا دنع

 لوقت أ ق نلف نوكأ سرت لوقت اذإ ده ا انلق ناو ديهش

 . كلذ هبشأ امو ديهش وهف هللا ليبس يف لتق نم :اًمومع

 يف ناسنإلا لتاق اذإ ةداهشلا نأ ىلع ليلد هيفف يناثلا ثيدحلا امأ

 هتائيسو هتائيطخ هنع رفكي كلذ نإف ربدم ريغ ًالبقم اًبستحم اًرباص هللا ليبس
 قحو «يمدآ قح هنأل ؛ ةداهشلاب طقسي ال هنإف نيد هيلع ناك اذإ ءَنْيَّدلا الإ

 . هئافو نم دبال ىمدآلا
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 حجج

 سس ل

 «هب لهاستي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأو «نيّدلا مظع ىلع ٌليلد اذه يفو

 ضعبلا دجتف ءْنْيَّدلا يف انم ريثكلا لهاستي نآلا انرصع يف اننأ فسألا عمو

 هيرتشي «ةيلامكلا رومألا نم وه لب «هيلإ ةجاح يف سيل وهو ءيشلا يرتشي
 .رمألا اذه همهيالو «كلذ هبشأ ام وأ طيسقتلاب هتمذ يف

 هنكمي وهو «ديزي وأ اًفلأ نينامثب ةرايس يرتشي اًريقف اًناسنإ دجت دقو

 فعضو «نيدلا يف هقفلا ةلق نم اذه لك ءاًفلأ نيرشعب ةرايس يرتشي نأ

 ىلإ ةرورضلا كتعد نإو «طيسقتلاب اًئيش ذخأت الأ ىلع صرحا «نيقيلا

 لأسن . نْيَّدلا نع اًديعب هيلع راصتقالا «كل نكمي ام لقأ ىلع رصتقاف كلذ

 . هدابع نيدو هنيد مكنعو انع يضقي نأو «هبضغي امم مكايإو انيمحي نأ هللا

 ام نوُرْذتَأ» :لاق ةَ هللا َلوُسَر َّنَأ- ُهْنَع هللا يضَر - َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعَو ۸

 ْنِم َسِِفُملا ّنإ» :لاقف .َعاَتَم آلَو هل َمَهْرِد آل ْنَم اًنيِف ُسِْفُمْلا :اولاق «؟ُسِْفُمْلا
 سات او

 ا ا . ريل! 4 ع رس هم 0 8 سا ھم ت ا ھو و ~n و. 2

 ءاذه فذقو ءاذه متش ذق يِتأَيَو .ةاكزَو ماّيصَو ٍةآالّصب ةّماَيقلا َمْوَن ىتأت ىَتَم
 .wa و E ههار دما کک رس هوما دس نس

 نم اذهَو ءهِتانسَح نم اذه ىطغُيف ءاذه َبَرْضَو هاَذَه َمَد َكْفَسَو ءاَذَه َلاَم َلَكَأَو

 e ل ل ا مالا IAL يقع CSE أ نق قنا e د
 تحرطف مهاياطخ نم ذخأ ءهّيلَع اَم ىضقت نأ لبق ةَتانَسَح ثينف ْنإف ءهتانَّسح

  0 oه0 2 (201

 ملسم هاور «رانلا يف حرط مت هيلع 1

 .(588) ص هجيرخت مدقت )۱(
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 -هنع هللا یضر-ةريره ىبأ نع هلقن اميف- ىلاعت هللا همحر_فلؤملا لاق

 يذلا مالعتسالل انه ماهفتسالا «؟سلفملا ام نوردتأ» : لاق ایک ا نأ

 لأسيف يردي الو لهج نع مهفتسي ةرات مهفتسملا نأل ؛رابخإلا هب داري

 .مكحلا ريرقتل وأ .هيلإ ىقلي امل بطاخملا هيبنتل مهفتسي ةراتو «هريع

 اذإ صقنيأ» :رمتلاب بطرلا عيب نع لئس دقو هيي يبنلا لوق يناثلا لاثمف

 . كلذ نع ىهنف «معن» :اولاق «بطرلا ينعي «؟ٌتفج

 ال وأ ءهنوملعي ال رمأ نع ةباحصلا ربخيسف ثيدحلا اذه يف امأ

 لوسر اي :اولاق .؟سلفملا نم نوردتأ : لاق ٬هب هيَ يبنلا دارم نوملعي

 الو دوقن هدنع سيل ينعي .عاتم الو هدنع مهرد ال نم انيف سلفملا «هللا

 وهاذهو ءريقفلا ىنعي سلفملا نأ يأ «لاملا نم نايعأ : يأ « عاتم هدنع

 سيل يذلا ىنعي ؟سلفملا نم :اولاق اذإف ‹سانلا نيب سلفملا نم فورعملا

 . ريقف وه لب ءعاتم هدنع الو «دوقن هدنع

 .«ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي نم سلفملا» : 4ي يبنلا لاقف

 وهف «ةميظع تانسحب يتأي يأ «لابجلا لثم تانسحب يتأي نم” : ةياور يفو
 لام ذخأو ءاذه برضو ءاذه متش دقو يتأي هنكل تانسحلا نم ةورث هدنع

 باتك «يذمرتلاو ء(۹١۳)مقر «رمتلاب رمتلا يف باب «عويبلا باتك «دوادوبأ هجرخأ - )١(

 ‹عويبلا باتك «يئاسنلاو 2(5١؟05)مقر ءةلقاحملا نع يهنلا يف ءاج ام باب ( عويبلا

 عيب باب «تاراجتلا باتك .هحام نبأو «(٥٤٥٤)مقر «بطرلاب رمتلا ءارتشا باب

 . حيحص ٌنسح : يذمرتلا لاقو «(٤۹٣۲۲)مقر ‹رمتلاب بطرلا
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 سانلاو «ءادتعالا عاونأب سانلا ىلع ىدتعا يأ ءاذه مد كفسو ءاذه

 صتقيف «ةرخآلا يف هنوذخأي ايندلا يف هنوذخأي ال ام «مهقح ذخأ نوديري

 هتانسح نم اذهو «هتانسح نم اذهو «هتانسح نم اذه ذخأيف ؛هنم مهل

 تحرطف مهتائيس نم ذخأ هتانسح تينف نإف «قحلاب صاصقلاو لدعلاب

 . هللاب ذايعلاو «رانلا يف حرط مث «هيلع

 باوثو «يهتني ةاكزلا باوثو «يهتني ةالصلا باوث «هتانسح يضقنت

 حرطيو مهتائيس نم ذخؤيف ‹ يهتني تانسح نم هدنع ام لك «يهتني مايصلا

 ظ . هللاب ذايعلاو «رانلا يف حرطي مث «هيلع

 ايندلا نإف ايندلا سلفم امأ ءاّقح سلفملا وه اذه نإف كك يبنلا قدصو

 نكل «سكعلاب وأ ءاّينغ يسميف اًريقف ناسنإلا نوكي امبر «بهذتو يتأت
 ءاهيلع بعت يتلا هتانسح نم ناسنإلا سلفي نأ سالفإلا لك سالفإلا

 . نالفو نالفل هنم ذخؤت مث ءاهدهاشي ةمايقلا موي همامأ تناكو

 نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأو «قلخلا ىلع ناودعلا نم ريذحت اذه يفو

 امم ايندلا يف صاصقلا نوكي ىتح «هتامم لبق هتايح يف سانلل ام يدؤي

 سيل «هسفن يدفي ىتح رانيد الو مهرد كانه سيلف ةرخآلا يف امأ « عيطتسي

 نم اذهو «هتانسح نم اذه ذخأيف» : يب لوسرلا لوقي «تانسحلا الإ هيف

 (رانلا يف حرطو هيلع حرط مث مهتائيس نم ذخأ هتانسح تينف اذإف «هتانسح

 ام ردقب بذعي لب «رانلا يف دلخي هنآ ينعي ال ثيدحلا اذه نكلو

 ىلإ هلام كلذ دعب مث «هيلع تحرط يتلا ريغلا تائيس نم هيلع لصح

 ربصي ال «ديدش اهرح رانلا نكلو «رانلا يف دلخي ال نمؤملا نأل ؛ةنجلا
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 ران نع ًالضف ايندلا ران ىلع اذه «ةدحاو ةظحلل ولو رانلا ىلع ناسنإلا

 . اهنم مكايإو هللا ينراجأ «ةرخآلا

 رش اَنَأ اَمّنِإ» :َلاق لي هللا َلوُسَر ّنَأ  اًهْدَع هللا يضر ةَملَس مَا ْنَعَو 649

 يضقأف ٠ (ضْعَب ْنِم ِهِتَّجُحِب َنَحْلَأ َنوُكَي ْنأ ْمُكَضْعَ َّلَعَلَو ّيَلِإ َنوُمِصَتْحَت ْمُكْنَِو
 و

 قف
 ٌقفتم «راّنلا نم ًةَعطق هَل ٌعَطْقَأ اَمّنِإف هيِخَأ ٌّقَحِب ُهَل ٌتْيَضَق ْنَمف ءُعَمْسَأ ام وُحَنِب هَ 4

 ن

 .ملغَأ : يأ «نكلا»

 ملاظملا در بوجوو ملظلا ميرحت باب يف هللا همحر  فلؤملا ركذ

 شب انأ امنإ) : لاق ءاي يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةملس ”

 نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو «ّيلإ نومصتخت إو . مكلثم

 هل عطقأ امنإف هيخأ قحب هل تيضق نمف .عمسأ ام وحنب هل يضقأف ضعب
 .(رانلا نم ةعطق

 نم اكالم سيل ءانلثم رشب ةا لوسرلا نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفف

 وهف «ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب رشبلا يرتعي ام هيرتعي رشب وه لب «ةكئالملا

 .(١١١)ص هجيرخت مدقت 2230
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 .«برشيو لكأيو «ظقيتسيو مانيو «رتحيو دربيو «شطعيو عوجي ةَ

 :355 لوقي ءاّمامت رشبلاك ءيشلا ضعب لهجيو ملعيو «ىسنيو ركذيو

 . (مكلثم ٌرشب انآ امنإ»

 رني رسب أنآ امَنِإ لف  :لوقيف الملل نلعي نأ لجو رع هللا هرمأ اذكهو

 عفني ابر الو ءدبعُب اهلإ تسلف 1٠١[« :فيكلا] دیکر لِ كمل انت لإ زك
 . اًرض الو اًعفن هسفنل كلمي ال مالسلاو ةالصلا هيلع لب «رضيو

 وأ «َُنوُعْدَي نمم ةي لوسرلاب نوقلعتي نيذلا هبش عيمج عطقنت اذهبو
 هيلع هنإف «ريخلا بلجل هنولمؤي وأ ءرضلا فشكل هنولّمؤي وأ «هنودبعي

 نلٍفِإ لقال ادر الو مصل كِلَمأ ل إلف 8 كلذ كلمي ال مالسلاو ةالصلا

 هللا نم اغالب الإ ؛دحأ هنم ينراجأ ام ءوسب ينبيصي نأ هللا دارأ ول ١-"1[

 ( .هتالاسرو

 نومصتخت مكنإو» :هلوقل ديهمت «مكلثم رشب انأ امنإ) :هلوق يفو

 لطبملا نمو مكنم قحملا نم ملعأ ال ينإف مكلثم اًرشب تنك اذإف ينعي «يلإ

 مكضعب نوكيف «ةموصخلا يف يلإ نومكاحتت ينعي :«يلإ نومصتخت»

 نالف :لاقي ءاّمالك ىوقأو حصفأ يأ «ةجحلا يف رخآلا ضعبلا نم نحلأ

 : ىلاعت هللا لاق امك «ةجحلا يف هريغ ىلع ىوقي «لدج وذ نالفو جيجح

 باطخلا يف ينبلغ يأ [۲۳ :ص] € باطلا ىف فّرَعَو َيَلَهُك أ لاق

 . رهظأو حصفأو نيبأ ينعي نحلأ انه اذكهف «ةمصاخملاو

 نوكي امهدحأ ؛يضاقلا ىلإ نامكاحتي نينثا دجت دقف «دهاشم اذهو
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 س لى [ى س و اح سسس هس س او ل يري ل اض ل ڪک

 قحلا ناك نإو كلذ نود يناثلاو «لدج ةوقو ةجحو نايب هدنعو ناسل هدنع

 «عمسأ ام وحنب يضقأ امنإو» : لاق اذهلو «لوألل يضاقلا مكحيف «هعم

 نوفلكي ال مهنأو «ةاضقلل ةريبك ةحسف «عمس ام وحنب يضقأ» : هلوق يفو
 نإف ,مهيديأ نيب , يتلا تانايبلا بسح نوضقي لب . مهنع باغ ءيشب

 لب «كلذ ءارو ام نوفلكي الو «نارجأ مهلف اوباصأ نإو رج مهلف اوئطخأ

 رهاظلا فالخب اومكح ول مهنأل ؛رهاظلا فالخب اومكحي نأ مهل لحي الو

 ليقلو «ةمهتلا ىلإو هابتشالا ىلإ كلذ ىدأو «ىضوفلا ىلإ كلذ ىدأل

 . بابسألا نم ببسل رهاظلا فالخب مكحي يضاقلا

 هللا هالوتي نطابلاو «رهاظلاب مكحي نأ يضاقلا ىلع بجاولا ناك اذهل

 دوهشب يعدملا ىتأو لاير ةئامب رخآ ىلع صخش ىعَّدا ولف «ّلجو رع
 نإو «هيلع ىعدملا ةمذ يف ةئاملا توبثب مكحي نأ يضاقلا ىلعف «نينثا

 اذإ نكل «ىرحتي نأ بجي هابتشالا لاح يف هنأ الإ «دوهشلا يف هبتشي ناك

 رمألا نأ هنظ ىلع بلغ نإو «مكحي نأ هيلع بجي هنإف رهاظ حدق دجوي مل

 . «عمسأ ام وحنب يضقأ امنإ» : هلوقل «كلذ فالخب

 هل تيضق نمف» :لاقف «قح ريغب هل يضف نم دعوت ي يبنلا نكلو
 حيبي ال مكاحلا مك َّنأ ينعي «رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف هيخأ قحب

 ال كلذ نإف «ىوعدلا رهاظ ىضتقمب لطبملل مكح مكاحلا نأ ولف «مارحلا

 قيرطب لطابلا ىلإ لصوت هنأل ؛اًمثإ دادزي هنإ لب «هب هل مكح ام هل لحي

 قيرطلا هذه ريغب هذخأ نمم مظعأ نوكيف «ةلطاب

 هيدي نيب ام ريغب مكاحلا مكح نم ديدشلا ريذحتلا ثيدحلا اذه يفو



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 ءاملعلا فلتخاو «كل بيرق برقأ ناك ولو ءرمألا ناك امهم «قئاثولا نم

 ؛زوجي ال : ليقف ؟ال مآ هملعب مكحي نأ مكاحلل زوجي له : هللا مهمحر

 ىلإ كلذ ىدأل هملعب ىضق ول هنألو «عمسأ ام وحنب هل يضقأف» : لاق هنأل

 لاقو «هب هل مكحي ىتح سانلا هفرعي اًرهاظ اًئيش سيل ملعلا نأل ؛ةمهتلا

 تلصو اذإ فقوتي لب :نورخآ لاقو «هملعب مكحي لب :ءاملعلا ضعب

 ظ . هملع فلاخي ام ىلإ ةنيبلا

 اذإ كلذ لاثمو «ةصاخ لئاسم يف الإ هملعب مكحي ال هنأ حصألاو

 اذإ ًالثمف ؛مكحلا سلجم يف نيمصاختملا ةجح ىضتقمب هملعب مكح

 درلاو ذخألاو ةلوادملا عم مث «قحلاب امهدحأ رقأف ناصخش هيلإ مكاحت

 سلجم يف هملع هنأل ؛هملعب مكحي نأ يضاقلل انهف «ًالوأ هب َرقأ ام ركنأ

 . مكحلا

 فقو َكللُملا اذه نأ رهتشي نأ لثم ءاًرهتشم رمألا ناك اذإ : رخآ لاثمو

 هل انهف «سانلا نيب كلذ رهتشيو «نالف كلم هنأ رهتشي وأ «نيملسملل ماع

 يضاقلا مهتي الو «ةيفتنم لاحلا هذه يف ةمهتلا نأل ؛هملعب مكحي نأ

 رمأ هنأ ىلع ءانب ئطاخ وهو هملعب مكحلل دحأ أرجتي نأ نكمي الو «ءيشب

 . روهشم

 نوكي نأ بجاولا نإف الإو «ليصفتلا وه اذه يف حيحصلا لوقلاو

 . يضاقلا ملع بسح ىلع ال رهاظلا بسح ىلع ءاضقلا
 «رخأ ضاق ىلإ ةلأسملا لوحت هملع فالخ ىلع ءيشلا ءاج اذإ نكلو

 لاير ةئامب رخآ ىلع صخش يعدي نأ لثم «دوهشلا نم اًدهاش وه نوكيو
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 ‹هيلع ىعدملا ىلع ةئاملا توبثب ملع هدنع يضاقلاو هيلع ىعدملا ركنيف

 ضاق ىلع اهلوحأ : لوقي لب «هملع فالخب مكحي الو هملعب انه مكحي الف

 نوكي مث ءرخآ ضاق ىلإ ةيضقلا لوحتف «دهاش يعدملا اهيأ كل انأو رخآ

 . يضاقلا ةداهشو يعدملا نيميب مكحيف ءاًدهاش اذه يضاقلا

 َلاَرَي ْنْل» :ِةَِي هللا لوسَر لاق :لاق  اَمُهْنَع ُهنلا يضر - َرَمُع نبا ٍنَعَو 3٠

 .يراخبلا هاور هاَماَرَح اَمَد ْبِصْنْمَلاَم ِهْنيِد ْنِم ٍةَحْمف يف ُنِمْؤُمْلا

 حرشلا
 بوجوو ملظلا ميرحت باب يف - ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع هلقن اميف لاق «هنم للحتلا

 «اًمارح امد بصي مل ام هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي ال :لاق ةي هللا

 (امارح امد بصي مل ام» ‹هنيد نم ةعس يف يأ : (ةحسف يف نمؤملا لازي ال»

 ءامدلا يه هذهف ءاًئمأتسم وأ اًدهاعم وأ اًيمذ وأ اًنمؤم لتقي مل ام ينعي

 «دهاعملا مدو ‹يمذلا مدو .ملسملا مد : فانصأ ةعبرأ يهو ‹ةمرحملا

 همد اذهف يبرحلا رفاكلا امأ ,نمؤملا مد اهمظعأو اهدشأو «نمأتسملا مدو

 نأ يأ «هنيد هيلع قيضي هنإف اًمارح امد ناسنإلا باصأ اذإف «مارح ريغ

 . اًرفاك توميو هللاب ذايعلاو هنم جرخي ىتح هب قيضي هردص

 اَتِمّؤَم ُلَّثْمَي نَمَو # :ىلاعت هللا هلوق باب «تايدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 1 ی ا

 .(58517)مقر 2 4 [ديعَيم



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب
 سس 001 0 ا بج

 ےک ےہ ص اسس ےک e 2 ا رص رص 3 1 ۰

 ادمعتم اتمؤم لَم نمو # : ىلاعت هلوق يف رسلا وه اذهو

 O زعاو EE لا تت ابو در 12
 ءاهيف ادلاخ ٠ منهج : هللأب ذايعلاو تابوقع سمح هذهف ء1 ۹۳ اسلا

 نيدلخملا رانلا لهأ نم نوكيو «ةيلكلاب هنيد نم خلسني ىتح « هرذص هب

5 
 كش الو «بونذلا رئابك نم مارحلا مدلا ةباصإ نأ ىلع ٌليلد اذه يفو

 . بونذلا رئابك نم قح ريغب هللا مرح يتلا سفنلا لتق نإف ءاذه يف
 ؟هتبوت حصت لهف لتقلا اذه نم ناسنإلا بات اذإ نكلو

 الو يحلي الإ هلأ مرح لأ سلا َنوُلُدَفي الو رخاء اک هلأ مم توعد
 ر تحسس س ےک ل مو د و دا للا ال 0 ر ل ص رع حس

 هيف دلخو َةَمليْلا موي باذسعلا هل فعلضي و اماثأ قلي كلذ لعفي نمو تيونز

 انهف 17١[« 54 :ناقرفلا] #َحِص الم َلَِعَو او بات سالا © 2

 لمعو نمأو «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتق نم بات نم نأ ىلع ّصن
 . هيلع بوتي هللا نإف ءاًحلاص ًالمع

 مر نو أوطَمَقَنال مهيمن لع وفرت َنلأ ىداَبعي لف # 7 : ىلاعت لاقو
 ! 0 < 7 7 ص وے ت ا س هت م ا تے

 ٠١[. :رمزلا] ميحَرلَأ روُفَعْلا وه َُّنِإ عي بونذلا رفعي هلال هَ
 : قوقح ةثالث هب قلعتي اذمع نمؤملا لتق ؟ةبوتلا نوكت اذامب نكلو

 قحِم : ثلاقلا قلا «لوققملا ىح : يناثلا قحلا هللا قدح: لوألا خلا



 نيحلاصلا ضايرحرش 0

 . لوتقملا ءايلوأ

 . اذه يف كش الو هيلع هللا بات هنم بات اذإف : هللا قح امأ

 نكمي الو نآلا لتق دق وهو «هدنع هقح لوتقملاف : لوتقملا قح امأو

 قح هنع هللا لمحتي نأ يضتقت هتبوت له نكلو ءايندلا يف هنم للحتلا
 ؟ةمايقلا موي هنم صاصتقالاب هذخأ نم دبال مأ هنع هيدؤيف لوتقملا

 طقسي ال لوتقملا قح نإ :لاق نم ءاملعلا نمف ؛رظن لحم اذه

 در نكمي ال لوتقملاو ءاهلهأ ىلإ ملاظملا در ةبوتلا طورش نم نأل ؛ةبوتلاب
 رهاظ نكلو «ةمايقلا موي هلتاق نم صتقي نأ دبالف «لتق هنأل هيلإ هتملظم

 هيلع بوتي هللا نأ يضتقي ناقرفلا ةروس يف اهانركذ يتلا ةميركلا تايآلا

 هدبع نم ملع اذإ هناسحإو هفطلو همرك نم العو لج هللا نأو «ةمات ةبوت

 . لوتقملا هيخأ قح هنع لمحتي هنإف ةبوتلا قدص
 ءهنم صلختلا نم دبال اذهو « لوتقملا ءايلوأ قح وهف ثلاثلا قحلا امأ

 لوقيو مهيلإ هسفن ملسي نأب كلذو «هنم صلختي نأ ناسنإلل نكمي هنأل

 : ةعبرأ رومأ نيب نورّيخي ذئنيحو «متئش ام اولعفاف مكبحاص تلتق انآ : مهل

 هنم ةيدلا اوذخأي نأ امإو ءاصاصق هولتقي نأ امإو ءاناجم هنع اوفعي نأ امإ

 زئاج اذهو «ةيدلا ىلع وأ ةيدلا نم لقأ ىلع ةحلاصم هوحلاصي نأ امإو

 . قافتالاب

 ءملعلا لهأ نيب فالخ هيفف ؛ةيدلا نم رثكأب الإ مهقح طقسي مل نإف

 .مهل قحلا نأل ؛ةيدلا نم رثكأ ىلع اوحلاصي نأ سأب ال : لوقي نم مهنم

 اذهو «تايد رشعب الإ وفعن ال :اولاق اوءاش نإو «لتقن :اولاق اوءاش نإف



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب
 تس ا

 نع ةحلاصملا زوجي هنأ «هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه

 يأ «مهل قحلا نأ نم انركذ ام وه ليلعتلاو «ةيدلا نم رثكأب صاصقلا
 نم مهسوفن هب بيطت امب الإ هطاقسإ نع اوعنتمي نأ مهلف «لوتقملا ءايلوأل
 ( .لاملا

 ةروس نم اهانركذ يتلا ةيالل حصت اًدمع لتاقلا ةبوت :لوقن نذإ

 َرْفْعَي َهَّللأ نإ :ةماعلا ةيناثلا ةياللو «لتقلا يف ةصاخ يهو «ناقرفلا

 قحو «ةبوتلاب - كش الب  طقسي هللا قح ٥۳[. :رمزلا] 4 ًاَعيِج بودل
 .ةمايقلا موي بات نمع لجو َّزع هللا هلمحتيو طقسي هنإ :ليق لوتقملا
 امأ ءهنع لمحتي العو لج هللا نأو «طقسي هنأ : برقألاو .طقسي ال : ليقو

 هتثرو مهو لوتقملا ءانبأل هسفن ملسيف «هنم دبالف لوتقملا ءايلوأ قح

 . متئش ام اولعفا نآلا : مهل لوقيو

 رئابكلا ربكأ نم 8 ‹سفنلا لتق مظع ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 . هنيد بلسي نأ ىشخي اًدمع لتاقلا نأو ءهّللاب ذايعلاو

۴ 

 ١ ٌهَنَع هللا يضر ةْرُمَح َةَآَرْما ّىِهَو ,:ةّئراّصنألا رماع تنب ةلؤخ ْنَعَو -

 ءقح رغب هللا لام يف نوضؤخت ًالاجر ْنِإ» :لوقي 44 هللا لوسَر تغمس :تلاق  aو لوو لل. ف قت ما تلا  Eل ال م وا

 (!'يراخيلا هاور «ةّماَيقلا َمْوَ ُراَنلا ُمُهلف

  eرخ را 2

 ١ َّنأَف © :ىلاعت هللا لوق باب «سمخلا ضرف باتك ؛«يراخبلا هجرخأ  6هسمخ هلل

 .(۳۱۱۸)مقر ‹«لوسرللو



 ی 2, تت نيحلاصلا ضاير حرش

 : دبع نب ةزمح ةجوز ةلوخ نع هلقن اميف هللا همحر  فلؤملا لاق

 ا د ا وول

 ل 0 يذلا لاومألا

 ا ل ع : هلوق يفو

 نم لثم ءرضي اميف اهلذبب لاومألا نودسفيف «ةيعرش لوصأ ىلع ينبم

 ام وأ ءرومخلا برش يف وأ «تاردخملا يف وأ «ناخدلا يف هلاومأ لذبي

 هل سيل ام يعّدي نأك «ةلطابلا ىواعدلاب اهيف نوضوختي كلذكو «كلذ

 .اذه هبشأ امو «بداكوهو

 وأ هلام ءاوس  لاملا يف يعرش ريغ افرصت فرصتي نم لك نأ مهملاف

 دريف «بوتي نأ الإ ةمايقلا موي - هللاب ذايعلاو - رانلا هل نإف  هريغ لام

 ناخدلاك ؛مارحلا نم هيف هلام لذبي امم بوتيو ءاهلهأ ىلإ ملاظملا

 لق # > : ىلاعت هللا لوقل «هيلع هللا بات نمم هنإف «كلذ هبشأ امو رمخلاو

 تونا و ها نإ هلأ َةَمحَي نو أوطَمَقَن ال تهمنا ع أُهَرتَأ َ يلا يابت
  SA 2 3 2كو 2> <

CEمكن أن نول يأ كي ااو او ا مجرا روقغلا وهو  

 لَم نو مُكحْبَر نم مکا زئ ام سخا أوم E ت 11 1 f هم مر 8 ا هي
 ۰ سد لوقت نا 69 ورع ال < E ا ا

 قطده هلأ ترا ول لوقت وأ هالا ںیرخ سلا نمل ر نک نار رک بک لب تطرق ام
 دج



 ملاظملا ذرب رمألاو ملظلا ميرحت باب
 م ج ضضض

 هرڪ EE باذعلا فرب ناح لوفت يو راف ١ نم 7 : 0 د وأ 50 تاقئملا نم تنححل ّهَرڪ ىل کک هس ص سم سد ا ا تحج ےک جا ل طع

 ار

 ۰۳-٥۹[. :رمزلا] (نریکلآ تم

 اذإف «مهايندو مهنيد حلاصم هب موقت سانلل اًمايق هللا هلعج لاملا نأل ؛ هيف

 .e Pa A ES 2 - وعم مس سس

 تکو تربکتساو اهي تبدکف قلي کت اج دق یب 20 َنيسَحْمْلا نم ت ا



 نيحلاصلا ضاير حرش CD س
 س ج ج صصص ج ص  ببججسججل ڪڪ 3

 نيملسملا تامرح میز باب ها

 مهتمحرو مهيلع ةقفشلاو مهقوقح نايبو

 ء[ + حلا] 4ير د نعول ريح وهف ولآ تمرح مظعي نمو > :ىلاعت هللا لاق

 لاقو «[7 :جحلا] « ٍبوُلَمْلا فوُقَت نم انف هلأ ٌريكعَس معي مو » :ىلاعت لاقو
 است تق نم :ىلاعت لاقو ء[۸۸ :رجحلا] 4 َنِنموُملِل َكَحاَنَج َضِفْخَكَو » :ىلاعت

 .[1؟ :ةدئاملا] 4اًعيِحَج سالا َلَتَق اَمَنْأكَحَف ِضْرَأْلا ىف داس وأ سفن ريع

 :: حرشلا

 نيملسملا تامرح ميظعت باب» :- ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 هيخأ ىلع قح هل ملسملاف «مهتمحرو مهيلع ةقفشلاو مهقوقح نايبو
 : ةريثك عضاوم يف كَم يبنلا اهنّيب «ةددعتم قوقح هل لب «ملسملا

 كيلع مالسلا :لوقي «مالسلا هيلع يقلي «هيلع ملسيلف هيقل اذإ : اهنم

 ضرعيف نايقتلي «ثالث قوف هاخأ رجهي نأ هل لحي الو «مكيلع مالسلا وأ

 . مالسلاب أدبي يذلا امهريخو ءاذه ضرعيو اذه

 كلو «ةحلصم اذه يف تيأر اذإ «مايأ ةثالث ةدمل هرجهت نأ كل نكلو

 نأ تيأرف ءاهنم بتي ملو اهيلع ّرصأ ةيصعم ىلع هتيأر اذإ رثكأ هرجهت نأ
 مهنأ رجهلا يف حيحصلا لوقلا ناك اذهلو «ةبوتلا ىلع هلمحي هرجه

 نإ ؛ةحلصملل هيف رظنيف كلذ ىلع داز امو «مايأ ةثالث لالخ هيف اوصخر

 يف نكي مل اذإف «ةيصعملاب رهاج ول ىتح «الف الإو «لعفيلف ٌريخ هيف ناك

 . هرجهت الف ةحلصم هرجه



 نيملسملا تامرح ميظعت باب
 س 00110 0500000 ي7اجم

e و ¥ : ىلاعت هلوق اهنم تايآ ةدع فلؤملا قاس مث
 د 

 جاا : هتامرح مظعي نم ۳١[« :جحلا] 4 دير دنع ُمَل ربح وه

 هللا تامرح مظعي يذلاف ءصاخشألا وأ نامزألا وأ نكامألا نم اًمرتحم

 ناكملا اذه ميظعت هيلع قشي وأ هرکی ناك نمو «هبر دنع هل ريخ وهف
 يذو ةدعقلا يذ» مرحلا رهشألاك نامزلا وأ .دجاسملاو ًالثم نيمرحلاك

 ا حا «كلذ هبشأ امو «بجرو مرحملاو ةجحلا

 . ميظعتلا ىلع
 ملسملا نإف :مهتلزنم مهليزتتو «نيملسملا هناوخإ ميظعت كلذ نمو

 : مالسلاو مسجلا لاق «ملسملا هاخأ رقحي نأ هل لحي ال

 . ''"«ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحبإ

 هاخأ رقحي نأ رشلا نم هبسح :ىنعملاو ةدئاز انه ءابلا (بسحب»

 .ملسملا هيخأ ىلع هديب وأ هناسلب كلذ قوف يدتعي نأ وأ «هبلقب ملسملا

 رع هللا همرح ام ميظعت اضيأ كلذكو «هللاب ذايعلاو مثإلا نم هبسح كلذ نإف
 لحي ال هنإف «رافكلا نيبو نيملسملا نيب نوكت يتلا تادهاعملا يف لجو

 . رافكلا نم هريغ نيبو هنيب اًدهع ضقني نأ دحأل

 : ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقني نودهاعملا نكلو

 . مهدهع ممتن ءالؤهف مهدهع اومتأ نيذلا :لوألا مسقلا

 .هراقتحاو هلذخو ملسملا ملظ ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 ( .(595515)مقر



 نيحلاصلا ضاير حرش
 چ

 هك اوُمَمَتْسأ امف : یلاعت لاق ءاوضقن وأ اوناخ نيذلا : يناثلا مسقلا

 مهدهع ضقتني ءالؤهف «[۷ : ةبوتلا] € تريِقّتمْلا بِي هَ َّنإ مه اوُمِيِقَمْسأَ
 ءةيبيدحلا يف يب يبنلا نيبو اهنيب ىرج يذلا حلصلا يف شيرق تلعف امك

 ءالؤهف «دهعلا اوضقن اشيرق ّنكلو «نينس رشع مهنيب برحلا اوعضو مهنإف
 الآ :  مهيف هللا لاق ءالؤهو «دهع مهنيبو اننيب نوكي الو «مهدهع ضقتنب

 مهو ٍلوُسّرلأ جارْخِإِب اوفو ْمُهَمدَمَيَأ اوك اًمْوَه تولیدقت
 .[1 :ةبوتلا] ُ(ْوَّرَم وأ مودك

 .دهعلا ضقني نأ هنم فاخن نكل دهعلا ضقني مل نم :ثلاثلا مسقلاو

 نو اتات > : ىلاعت لاق امك « مهنيبو اننيب دهع ال ناب مهغلبن ءالؤهف
 مس A ۶Z دپ مصر رس ر ر رک 2

 .[58 :لافنألا] نيبال بح ال هللا نإ اوس لع مهلا دنا ةنایخ مو

 نامز نم اًمرتحم هللا هلعج ءيش لکو «لجو رع هللا تامرح نم هذهف
 ماعلا ىلع يجارلا E E نم روت ةاينارا ناكمرا

 دف EOS هر مظع نمو # :ىلاعت لاق اذهلو «همرتحي نأ

 يوقلا فوقَت نانو ہا وتس مطب نمو » : لاقو ء۳۰ :جحلا]14 يَ
 .[7 : جحلا]

 فاوطلا لثم ؛ةريغص مأ ةريبك تناك ءاوس ةرهاظلا تادابعلا :رئاعشلا
 رئاعش نم اهريغو «ةماقإلاو ناذألاو «ةورملاو افصلا نيب ب يعسلاو «تيبلاب

 ىوقتلا نإف «هاوقت ىلع ًاليلد كلذ ناك ناسنإلا اهمظع اذإ اهنإف «مالسإلا

 . رئاعشلا ميظعت ىلع دبعلا لمحت يتلا يه

 4 تيب َكحاتج َضِفْخَآَو # :ىلاعت هلوق يهف ةثلاثلا ةيآلا امأ



 نيملسملا تامرح ميظعت باب
 تسل کک حجم

 : ءارعشلا] € تينمؤمْلا نم كعيأ نسل : ىرخألا ةيآلا يفو ء[۸۸ :رجحلا]
 عم نمؤملا نأل ؛لاعفلاو لاقملا يف مهل ْنِلَو مهل للذت ىنعملاو 0

 هلي يبنلا فصو يف ىلاعت هللا لاق امك «هب قيفش «هب ميحر نمؤملا هيخأ
 .[۲۹ :حتفلا] 4 مسني امر راك لع ءا # : هعم نمو

 رومأم ناسنإلا نأ ىلع ٌليلد 4 َتنِمْؤُملِل َكَحاَنَج ٌضِْيْخآَو # :هلوق يفو
 هنإف «هحانجب ريطلا عفتري امك «ةلزنملا عيفر ناك نإو هناوخإل عضاوتلاب

 .هناوخإل عضاوتيلو للذتيلو هحانج ضفخيلف ةلزنملا عيفر ناك نإو
 ول لوقي امبر ناسنإلاو ءّلجو رع هللا هعفر هلل عضاوت نم نأ ملعيلو
 هبشأ ام وأ هتملكو ريغصلل تعضاوت وأ «ريقفلا تملكو ريقفلل تعضاوت

 نم اذه نكلو «يتبتر نم ليزنتو «يل عضو اذه يف نوكي امبرف «كلذ
 ىلاعت لاق «ءيش لك يف ناسنإلا ىلع لخدي ناطيشلاف «ناطيشلا سواسو

ASE oe Te 2س1 2 هوك  rر  A FSهس م سا ويد  r, efنمو مهيأ نيب نم مهتيتال مث € مِقَتسمْل كطْرِص مه ندعقال ىنتيوغأ امه . ةنع  

 ١١-١۷[. :فارعألا] 4 تيركش مشرک أ دخ الو مهلیاش نحو مہیا نو مهفْلَح

 ظ فيك ؟ريقفلا اذهل عضاوتت فيك :هل لوقيو ناسنإلا يتأي ناطيشلاف

 نم نكلو ؟نالف عم يشمت فيك ؟اًنالف ملكت فيك ؟ريغصلا اذهل عضاوتت

 هنإف ءاّينغ وأ اًريبك وأ اًملاع ناك نإو ىتح لجو رع هللا هعفر هلل عضاوت

 هل زوجي ال ناسنإلا نإف اًرفاك ناك نم امأ ءاّئمؤم ناك نمل عضاوتي نأ يغبني

 «نيدلا ىلإ هتوعدب قحلل عضخي نأ هيلع بجي نكل «هل هحانج ضفخي نأ

 نود «ةماركو ةزعب نكلو هوعدي لب «هوعدي الف ربكتسيو هنع فكنتسي الو
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 ی و ا : هلوق ىنعم اذهف «هل ةناهإ

 : ءارعشلا] * تنِمٌؤُمْلا نم كع نمل كحاتج سفر # : ةيناثلا ةيآلا يفو

 ؛ لعفلابو لوقلاب انيل اًئيه نوكي نأ :هئاوخإ عم ملسملا ةفيظو هذهف 6

 مآ ةدوملاو ةفلآلا هذهو «سانلا نيب ةفلألاو ةدوملا بجوي امم اذه نأل

 بجوي ام لك نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىهن اذهلو «عرشلل بولطم

 موس ىلع موسلاو «ملسملا عيب ىلع عيبلا لثم ءءاضغبلاو ةوادعلا

 . قفوملا هللاو «سانلا نم ريثكل فورعم وه امم كلذ ريغو «''”ملسملا

 د 9 9

 سالا لف امنا ڪک ضر يف واسف ْوَأ سفن رعب است لق نَم » :ىلاعت لاقو

i ET Ea ES 

  1ُنِمْؤُملا» :ل ثلا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهّْنَع ثنا يضر - ىَسوُم يبأ ْنَعَو

 هيلع قفتم .هعباَصَنْيَب َكَّبَشو ءاَضْعَب ُهُضْعَُدْشَيَناَيَنُيْلاَك ِنِمْؤُمْنِ ''.

 حرشلا

 «مهب قفرلاو «نيملسملا تامرح ميظعت نايب يف تايآ ةدع ركذ قبس

 ملسملا ةمرح ميظعت نايب اهيف يتلا تايآلا ةلمج نمو «مهيلإ ناسحإلاو

 «يراخبلا هجرخأ «هموس ىلع موسلا وأ «ملسملا عيب ىلع عيبلا نع ةي يبنلا يهن ثيدح )1(

 5(2( 50١)مقر «هيخأ موس ىلع موسي الو «هيخأ عيب ىلع عيبي ال باب «عويبلا باتك

 .(517١)مقر « . . .هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت باب «حاكنلا باتك ءملسمو

 .(۳۹۸) ص هجيرخت مدقت (۲)



 :6 نيملسملا تامرح ميظعت باب

 ص ےس ے ےس ےک ری رو e رو ےس

 لتقف امنأكحَم ٍضْرَأْلا یف ٍداَسْف وأ سقت رعب اَسْفَن لق نم # : ىلاعت هلوق

 ST I 6 كيك اذن اكل جاكم ماكنا قتال انا

 امنأكف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اًسفن لتق نم نأ ةيآلا هذه يف هللا نيب

 صخش ةمرح كهتنا نمو «ةدحاو نيملسملا ةمرح نأل ؛ اًعيمج سانلا لتق

 يدك هدا اک نالا تج د كا مناك اعلا نم

 هلوق أرقا اذهلو .لسرلا عيمج بك امنأكف «لسرلا نم اًدحاو ًالوسر

 الإ اوبذكي مل مهنأ عم ء[٥٠٠ :ءارعشلا] € َنيَِسَرَمْلا جون موف تبذک 9 : ىلاعت

 نکل «هموق هكردي مل حون دعب امو «حون لبق لوسر ثععببُي مل هنإف ءاذحاو

 اًسفن لتق نمو «لسرلا عيمج بّذك امنأكف اًدحاو ًالوسر بدك نم

 نمو «ةدحاو نيملسملا ةمرح نأل ؛اًعيمج سانلا لتق امنأكف «ةمرحم

 . اًعيمج سانلا ايحأ امنأكف ؛ةكله نم اهذاقنإو اهئايحإ يف ىعس يأ اهايحأ

 اهب ناسنإلل لبق ال ةكله نم نوكي ةرات ةكلهلا نم اهذاقنإو اهؤايحإو

 اذهف «هذاقنإ لواحتف «لجر تيب يف قيرح بشي نأ لثم «هللا نم نوكتف

 0 ٠ .سفنللءايحإ
  لجر لواحي نأ لثم «لّبق هيف ناسنإلل ام وهف يناثلا مسقلا امأو

 تنأف «لتقلا نم هيمحتو هنيبو هنيب لوحتف «هلتقيل صخش ىلع ناودعلا

 ءايحإ نأل ؛اًعيمج سانلا ايحأ امنأكف كلذ لعف نمو .اًسفن تييحأ نآلا

 ظ . سانلا عيمج ءايحإك ملسم صخش

 وهف سفنب اًسفن لتق نم نأ هنم دافتسي ںی رب :  لجو رع هلوقو
 ےس ل علو

. 

 سفتلا نأ اف َمِمََلع انبنكو # :ىلاعت هللا لاق .هيلع جرح الو روذعم
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 هيلع مول الف ىرخأ سفنب يأ قحب اًسفن لتق اذإف ,[44 :ةدئاملا]  سفتلأب

 نم لتاقلا ثري الو «قحب هلتق اذإ لوتقملا نم لتاقلا ثريو «مثإ الو
 . قح ريغب هلتق اذإ لوتقملا

 يذلاف ءاّدمع ريغصلا مهنم ريبكلا لتق ةوخإ ةثالثب ًالثم اذهل برضنلو ظ

 مث . قح ريغب هلتق هنأل ؛هثري ال ريبكلا هوخأو «طسوألا هوخأ ريغصلا ثري

 ثري لهف ءاّصاصق ريبكلا هاخأ لتقف «ريغصلا هيخأ مدب طسوألا بلاط

 ريبكلاو .قحب هلتق هنأل ؛ثري معن ؟هلتاق وهو ريبكلا هيخأ نم طسوألا

 . قح ريغب هلتق هنأل ؛ثري ال ريغصلا لتق يذلا

 : لوقي ىلاعت هللاو ‹ صاصق هنأل ؛رثأ هل سيلو هيف مول ال قحب لتقلاف

 .[۱۷۹ :ةرقبلا] نوم ْمُكَلَمَل ببال وأي هوَيَح صاَصِقْلا ف مک »
 نأ هانعم سيل ضرألا يف داسفلاو 4 واسف وأ # : لجو رع هلوقو ظ

 ناك نإو اذهف .قح ريغب كلذ ناك ولو اتيب مدهيف رامحلا ناسنإلا طلسي

 رشنب نوكي امنإ ضرألا يف داسفلا «ملسم مد هب لحي ال نكل «اداسف

 تاردخملا جيورت وأ «قيرطلا عطق وأ «ةثيبخلا دئاقعلا وأ «ةئيسلا راكفآلا

 ىلع ضرألا يف دسفأ نمف . ضرألا يف داسفلا وه اذه «كلذ هبشأ ام وأ

 هللا نإ لب ؛داسفلاب ضرألا يف عاس هنأل لتقي «لالح رده همدف هجولا اذه
 ل ترسل تح هل و ر 2 و درب لس عم ريس او

  نوعسيو ملوسرو هللا َنوبِراَحي َنيِذَلأ اورج امنإ # :ةروسلا سفن يف لاق ىلاعت

 نم مُهُلُجَرَأَو هي ِدَيَأ َمطَقت وأ اويلصت وأ ولقي نأ اًداَسَف ٍضْرَأْلا ف

 نإ «مهتميرج بسح ىلع ؛[7 :ةدئاملا] 4 ْضَرأْلا تري أَوْ وأ فدل
 عطقبف اهنود تناك نإو «بلصلابف اهنود تناك نإو «لتقلابف ةريبك تناك
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 ناك نإو «ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطقت «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ

 كلذب لاق امك .ةايحلا ىدم سبحلاب امإ «ضرألا نم اوفني نأبف كلذ نود

 ال ناك اذإ نكل ءنورخآ هلاق امك ندملا نع درطلاب امإو «ملعلا لهأ ضعب

 . توملا ىلإ اوسبح ندملا نم مهدرطب مهرش عفدني
 نإ لب ؛ هيلع مول الف ضرألا يف اهداسفإل اًسفن لتق نم نأ : لصاحلاف

 سفنلاب سفنلا لتقو «بجاو ضرألا يف داسفإلل ىعست يتلا سفنلا لتق
 لتق نإف «ةيميت نبا مالسإلا خيشو هللا همحر كلام مامإلا ىأر ىلع الإ حابم

 ىتح لتقُي هنإف هلتقف اصخش لفاغ نم ينعي «صاصقلا هيف بجاو ةليغلا

 . اهنم صلختلا نكمي ال ءداسفو رش ةليغلا نأل ؛لوتقملا ءايلوأ افعولو

 «لاح لك ىلع لتقي اذهف «هلتقيف همون ءانثأ صخشل ناسنإ ءيجي ًالثم

 مامإلا يأر اذه ءاتيش يغبن الو هنع انوفع :لوتقملا ءايلوأ لاق ولو ىتح

 لتق اذإ هنأ «قحلا لوقلا وهو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشو كلام

 . كلذ يف لوتقملا ءايلوأل رايخ الو «لتاقلا لتق نم دبالف ةليغ ناسنإ

 وأ سفن ريغب ةدحاو سفن لتق نأ ةيآلا هذه يف نّيب هللا نأ لصاحلاف

 عيمج ءايحإك ةدحاو سفن ءايحإو «سانلا عيمج لتقك ضرألا يف داسف

 ينب نم لتق مك ىصحأ اًناسنإ نأ ولو «لتقلا مظع ىلع لدي اذهو «سانلا

 يذلا لوألا مدآ نبا ىلعف لتقت سفن لكف كلذ عمو ,ردقي مل قح ريغب مدآ

 . بيصن همثإ نم هيلعو ءاهنم لفك هاخأ لتق

 نم مدا ءاج ام لوأ ناك ثيح ءاّدسح هلتق «هاخأ لتق يذلا مدآ نباو

 دحاو نم هللا لبقتف «هللا ىلإ ةبرق ءاّنابرق ابرق دقو «مدآ ينب نم نينثا ءانبألا
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 «كنلتقأل : هيخأل هنم هللا لبقتي مل يذلا يناثلا لاقف ءرخآلا نم لبقتي ملو
 لاقف «هيلع ىلاعت هللا لضف ىلع هدسح ؟ىينم لبقتي الو كنم هللا لبقتي اذامل
 هللا لبقيو هللا قتا ىن ينعي ۷ : : ةدئاملا] 4 َنيِقَنَمْلا نم هللا لبق امَنِإ # : هبر هل

 ذايعلاو هلتق ةياهنلا يفو . 6 A OCA ركا رئاطو

 :ةدئاملا] * تيرا نم حَبصَأَف مق هيِخَأ لن سفت مل ٌتَعَّوَطَف » هللاب

 .اهيلع مدقأ يتلا ةعينشلا ةلعفلا هذهب - للاب ذايعلاو - رسخ ء١۴

 ام «هرهظ ىلع اًموي نيعبرأ هلتق يذلا هاخأ لمحي يقب هنإ:لاقُيو

 اًبارغ هللا ثعبف «تقولا كاذ يف فرعت مل روبقلا نأل «هب لعفي اذام يردي

 نإ :ليقو «هيخأ ةأوس يراوي فيك هيريل هرافظأب ينعي «ضرألا يف ثحبي

 هب ىدتقاف . هنفدف يناثلل امهدحأ رفحف ءرخآلا امهدحأ لتقف التتقا نيب ءارغ

 يتلا يه نابرغلا نوكت نأ بئاجعلا نم اذهو «هاخأ نفدو لتاقلا اذه

 . نفدلا مدآ ينب تملع

 اهمثإ نم لوألا لتاقلا ىلعف ؛ قح ريغب لتقت سفن لك نأ : لصاحلاف
 لاتغي راصو سانلا نمأ دعب لتقلا رس نم اضيأ اذكهو . هللاب ذايعلاو بيصن

 نم هيلع نإف «هلعف لجأ نم اذه ىلع سانلا أرجتو «كلذ هبشأ امو سانلا

 ةئيس ةنس نس نمو ءاذه كاهتنا يف اًببس ناك يذلا وه هنأل ؛اًبيصن مثإلا

 مكايإو انلعجي نأ هللا لاس رفا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف

 . ميرك داوج هنإ «هيلعافو ريخلا ةاعد نم
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 ا ني د ل ل لا ا E يت وجو 3 ع اه ساس ور وا

 :05 هللا لوُسَر لاق :لاق  ُهْنَع هللا يِضَر_ ّيِرَعشألا ىَسوُم يب ْنَعَو ۳

 ا و چ مع "8 هدد ا ا ےس 6و ل 9 سا سا © 2 ه ےہ © رہ

 ىلع ضبقتيل وأ «كسميلف لبن ُهَعَمَو ءانقاوسأ ؤأ ءاندجاَسَم ْنِم ٍءيش يف ّرَم ْنَم»

 5 - 0 ف = از تا

 . هيلع قفتم «ٍءْيشب اَهْنِم َنْيِمِلْنمُملا نم اًدحأ َّبيصت نأ ِهُقَكِب اًهِلاَصِن

 سك سا اا ع اک ا ماس وو سا ¥ ےس ا ا ا

 نب نّسَحلا ةي يبنلا لّيق» :لاق  ُهَنَع هللا يضَر  ةَرْيَرُْه يبأ نَعَو 7 ٥

 «ْمَحْرُي ال ُمَحْرَي ال ْنَم» :لاقف 5 هللا ُلوُسَر ِهْيَلِإ َرَطَنف .اَدَحَأ ْمُهْنِم ُتْلَبَق اَم ِدَلَوْلا

 . "هيلع ٌقفتم
 حرشلا

 اهنم «نيملسملاب قفرلا ثيداحأ نم ةلمج هللا همحر  فلؤملا ركذ

 يف رم نم : لاق يي يبنلا نأ «هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح

 اهلاصن ىلع ضبقيل وأ «كسميلف لبن هعمو انقاوسأ وأ اندجاسم نم ءيش

 . (هفكب

 اميف ذفنت ةقيقد اًمئاد نوكت اهفارطأو ءاهب ىمرُي يتلا ماهسلا :لبنلا

 اهكرت اذإو .اهرش سانلا ىقو اهب ناسنإلا كسمأ اذإف «ىمرملا نم هبيصت

 رمي وأ «هشدختف ةعرسب ٌّدحأ يتأي امبر «سانلا نم اًدحأ يذؤت امبرف اذكه

 . اضيأ مهشدختف ةكسمم ريغ ةحوتفم يهو اهب كسمي يذلا لجرلا

 ءملسمو «(۲٥٤)مقر ءدجسملا يف رورملا باب «ةالصلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١٠١۲)مقر ءدجسم يف حالسب رم نم رمأ باب ءةلصلاو ربلا باتك

 ((5141)مقر «هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(۲۳۱۸)مقر «نایبصلاب ةي هتمحر باب ءلئاضفلا باتك ءملسمو
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 ينعي «ًالوط اهكسماف اًصع كعم ناك اذإ «ّيصعلا اضيأ كلذ لثمو
 تيذآ اًضرع اهتلعج اذإ كنأل ؛اضرع اهلعجت الو ءامسلا ىلإ اهسأر لعجا

 اذإ ؛اًضيأ ةيسمشلا هلثمو . كمامأ نيذلا يذؤت امبرو «كءارو نيذلا سانلا
 . سانلا يذؤت الئل ءاهعفراف قوسلا يف تنأو ةيسمش كعم ناك

 ؛ناسنإلا هبنجتي هنإف هتيذأ نم ىشخُي وأ نيملسملا يذؤي ءيش لكف
 وذوي َنيِدَلاَو ٭ : ىلاعت هللا لاق .ةنيهلاب تسيل نيملسملا ةيذأ نأل
 4 اسي امنإو اهب اولمسحأ دق أوبستكما ام رعب ٍتدَنِمْؤُمْلاَو ِسْؤُمْل

 .[08 :بازحألا]

 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح فنصملا اهركذ يتلا ثيداحألا نمو
 نب عرقألا هدنع ناكو «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا لّبق ةي يبنلا نأ

 اب هللا لوسر تنب ةمطاف نبا وه بلاط يبأ نب ّيلع نب نسحلاو . سباح
 الڳ يبنلا مع نبا بلاط يبأ نب يلع هوبأو قي هللا لوسر همأ نم هدجف
 نسحلا لضفيو «هاطبس امهنأل ؛نيسحلاو نسحلا بحي ةَ يبنلا ناكو
 هللا لعلو «ديس اذه ينبا نإ» : يب يبنلا هيف لاق نسحلا نأل «نيسحلا ىلع
 امل ةي يبنلا لاق امك رمألا ناكف '2نيملسملا نم نيتئف نيب هب حلصي نأ
 ْ نب يلع هيبأ دعب نسحلا ىلإ ةفالخلا تلآو «ةيواعم نمز يف ةنتفلا تلصح
 يبأ نب ةيواعمل  هنع هللا يضر  اهنع لزانت «هنع هللا يضر بلاط يبأ

 امبر مهنأو ءارارشأ سانلا يف نأ ملعي هنأل ؛نيملسملا ءامدل انقح نايفس

 .(9١١٠7)مقر « . .نسحلل لَك يبنلا لوق باب «نتفلا باتك «يراخببلا هجرخأ (۱)
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 لهآ هّرغ « مهنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا هيخأب اولعف امك هنورغيو هيلإ نوتأي

 . نيسحلا لتقو ءالبرك يف ةميظعلا ةلتقملا نم لصح ام لصحو قارعلا

 يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا نع لزانت هنإف هنع هللا يضر نسحلا امأ

 نيب هب حلصي نأ هللا لعلو» : ةي ىبنلا لوقل اًقادصم كلذ راصف «نايفس

 ( . (نيملسملا نم نيتئف

 نأ بلاغلاو «ميمت ينب ءامعز نم سباح نب عرقألا ايب يبنلا دنع ناك

 لاقف «نسحلا ةئ يبنلا لّبقف ءءافج مهيف نوكي مههابشأو ةيدابلا لهأ

 بلق نم هللاب ذوعأ . مهنم اًدحاو ُتلّبق ام دلولا نم ةرشع يل نإ : عرقألا

 : لاقو ة5 يبنلا هيلإ رظنف ءاراغص اوناك ولو مهلبقي ال «سافق
 محري ال نمل

 نأ اذه نم مهفُّيو . . هللا همحري ال هللا دابع محري ال يذلا نأ ينعي «محرُي ال

 نومحارلا» ي ادن كلدك و حر اة ا

 نمحرلا مهمحري وو رلا
 ةلماعم يف ةمحرلا لمعتسي نأ ناسنإلل ىغبني هنأ ىلع ٌليلد اذه ىفف

 ءانبأو « هتانب ءانبأو «هءانبأ لّبقي نأ ناسنإلل يغبني هنأو «مهوحنو راغصلا

 ضعب هلعفي ام امأ هع هللا لوسرب ءادتقاو ءمهب ةمحر مهلبقي « هئانبأ

 نأ نم هيبصض نكمي ال هاجت «نايبصلل ةبسنلاب ةظلعلاو ءاقجلا نم نئانلا

 ارادو ا هن بلطي نأ نه ص وكم نأ الو هلم ىلإ رفعي

 وبلا باتك «يذمرتلاو ؛(5551)مقر «ةمحرلا ىف باب «بدألا باتك .دوادوبأ هجرخأ 0غ(

 نسح ٌثيدح :يذمرتلا لاقو «(٤۱۹۲)مقر «سانلا ةمحر ىف ءاج ام باب «ةلصلاو

 . بيرغ
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 ي ڪڪ تت س هه و س ل ى ال a < 2< زا

 .ةمحرلا فالخو ةنسلا فالخ اذهف «هرهتنا لاجرلا دنع

 «يشعلا يتالص ىدحإ سانلاب يلصي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك
 اهلمحي ةي يبنلا ناكف ««ةمامأ» هتنب تنب هتءاجف ءرهظلا امإو رصعلا امإ

 اذه نيأف .''اهعضو دجس اذإو ءاهلمح ماق اذإ ؛سانلاب يلصي وهو
 ءهجرخأ دجسملا يف هّيبص ناسنإلا دجي ول نآلا ؟مويلا انقالخأ نم قلخلا
 . ةالصلا يف هلمحي هنوك نع ًالضف

 نيسحلا وأ نسحلا هءاجف ءاّدجاس مايألا نم اًموي يي يبنلا ناكو
 مّلس املف ءدوجسلا ةي يبنلا لاطأف - هل ةلحار هلعج يأ - هيلع بكرف

 "”«هتمهن يضقي ىتح موقأ نأ تهرك ينإو ينلحترا ينبا نإ» : لاق
 نيسحلاو نسحلا لبقأف «ربنملا ىلع اًموي سانلا بطخي ةي ناكو

 هيدي نيب امهلمحو ةَ يبنلا لزنف ءامهب نارثعي ناديدج نابوث امهيلعو

 ىلإ ترظن» «[16 : : نياغتلا] 4 ةَ رک وأو کل ومآ امل » هللا قدص : لاقو

 .امهلمحو لزن ىتح هسفن تباط امف ينعي «ربصأ ملف نارثعي نيّيبصلا نيذه
 «راغصلا محري نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع ليلد هلاثمأو هلك اذه يفف

 اع نأ هللا لا لجو علا ةمحرل بم كلا نأو.«مهيوتطلبو

 «ةالصلا يف هقنع ىلع يق ةيراج لمح اذإ باب «ةالصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةالصلا يف نايبصلا لمح زاوج باب «دجاسملا باتك «ملسمو ,(5١01)مقر

 .(017)مقر (

 « ةدجس نم لوطأ ةدجس نوكت نأ زوجي له باب «قيبطتلا باتك «يئاسنلا هجرخأ (۲)

 )٤۹٤/۳(. دنسملا يف دمحأو «(١٤٠١)مقر
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 ىلع باّرغألا نم سان َمِدِق :تَلاَق  اَهْدَع هللا يضر  ةشّياع ْنَعَو - 57

 البن اَم هللاو اّنكل :اولاق «ْمَعَن» :لاقف ؟مُكَناَيْبِص َنوُنَبقُتَأ» :اوُناَقف لي هللا ٍلوُسَر
 . "هيلع ٌقفتم «؟ةَمْحَرلا ٌمُكِبوُلُق ْنم َعّرن ُهنلا َناَك ْنِإ ُكِلْمأ َوأ» :ِلَك هللا ُلوُسَر َلاَقَف

 ْنَم» :ِدِكَي هللا لوُسَر لاق :َلاق نع هللا ّيِضَر هللا ٍدّيَع ِنْب ٍريِرَج نَعَو ۷

 . هيلع ٌقفتم «هللا ُهْمَحْرَي ال َساَّنلا مَحرَيآل

 ىَّلَص اَذإ» :َلاَق يب هنا َلوُسَر َّنأ  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو ٨۸

 ْمُكُدَحأ ىَّلَص اَذِإَو .َريِْلاو ٌميقّسلاو َفيِعّضلا ٌمهيف َّنإف ءْفْفَخُيَلف ٍساّنِِل ْمُكْدَحأ
 .«ةَجاَحْلا اذو» :ةياور يفو “هيلع ٌقفتم «َءاَشاَم ْلّوُطُيَلَف .هسفنل

 حرشلا
  اهنع هللا يضر ةشئاع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 ؟مكنايبص نولبقت له :اولأسف هيب يبنلا ىلإ بارعألا نم موق ءاج : تلاق

 ةظلغ مهدنعو «ةافج اًعيمج ملعن امك بارعألاو .(معنا : 4يو يبنلا لاق

 لعجي ام ةدشلاو ةظلغلا نم مهدنع نإف «مهنم لبإلا ةاعر اميس الو ةدشو

 ,((019/8)مقر «هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۳۱۷)مقر «لايعلاو نايبصلاب ي هتمحر باب «لئاضفلا باتك ءملسمو

 .ملسمو «(7١50)مقر «مئاهبلاو سانلا ةمحر باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 . ملسمل ظفللاو (۲۳۱۹)مقر «لايعلاو نايبصلاب ةَ هتمحر باب « لئاضفلا باتك

 «(۳٠۷)مقر «...لوطيلف هسفنل ىلص اذإ باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(471)مقر «ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب «ةالصلا باتك «ملسمو
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 لاقف ءاننايبص لبقن انسل انإ :اولاق . ةيفاعلا هللا لأسن . ةراجحلاك مهبولق

 جرا كولا نب نتا واكو كلمأ وأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 . مكبولق نم ةمحرلا هللا عزن اذإ اًئيش مكل كلمأ ال ينعي

 . مهب ةمحرو مهل ةقرو مهيلع ةقفش نايبصلا ليبقت ىلع ليلد اذه يفو -

 اذإو «ةمحرلا ناسنإلا بلق يف لزنأ دق ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد هيفو

 همحر هريغ محر اذإو .هريغ محري هنإف ةمحرلا ناسنإلا بلق يف هللا لزنأ

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يناثلا ثيدحلا يف امك «لجو رع هللا

 . ةيفاعلا هللا لأسن (هللا همحري ال سانلا محري ال نم» : لاق ةي يبنلا

 سانلا : سانلاب دارملاو «ٌلجو رع هللا همحري ال سانلا محري ال يذلا

 رافكلا امأو «مههباش نمو ةمذلا لهأو نينمؤملاك ةمحرلل لهأ مه نيذلا

 يبنلا فصو يف لاق ىلاعت هللا نأل نولتقي لب ءنومحرُي ال مهنإف نويبرحلا
 ىبنلل ىلاعت لاقو 4 : حتفلا] € مَ ار راتكلا لع 1ع ءاَدِشَأ # هباحصأو اي

 ٌدكَهَج ْمُهوَمَو م ظلغأو يوفتْْلاو َرَدُكَحْلا ده لا ای : هل
 .[الا“ :ةبوتلا] * ٌريِصَمْلا شو

 عدلا اذهب ميركلا نآرقلا نم نيتروس يف ةبآلا هذه ىلاعت هللا ركذ ٠

 دك هج هدوم ملڪ ظلغاو َتيِقِفسمْلاَو رافكحْلا دهب نَا اات ل : هسفن
 لاقو E ةروس يفو ةبوتلا ةروس يف هللا اهركذ # ٌريِصَمْلا سّتيَو

 ار اليت ردع نم تولا و رافڪٽآ طو اووم رم توکی اکو : ىلاعت
 1٠١[. :ةبوتلا] 4ِلَكص لمع دي مهل لک

 َّزع هللا ةمحر تامالع نم اهنإف مئاهبلاو باودلا ةمحر اًضيأ كلذكو

 اا
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 ا ا ا : ليق . هللا همحر حور يذ ءيش لك

 ""(رجأ ةبطر دبك تاذ لك يف «معن» : لاق

 ال هنإف ءمهل اًمامإ ناسنإلا ناك اذإ هنأ نينمؤملاب ةمحرلاو ةقفشلا نمو

 ةالصلا هيلع ىبنلا لاق اذهلو .ةالصلا ىف مهيلع ليطي نأ هل يغبني

 فيعضلاو ميقسلا هئارو نم نإف ,ففخيلف سانلا مكدحأ م اذإ» : مالسلاو

 ىلإ نوجاتحي نيذلا راذعألا لهأ هئارو نم ينعي «ريبكلاو ةجاحلا اذو

 فيفختلا وه اذه لكك يبنلا ةنس قفاو ام فيفختلاب دارملاو «فيفختلا

 يف ضكري مامإلا راص ىتح «سانلا ءاوهأ قفاو ام فيفختلاب دارملا سيلو

 مامإ ءارو تيلص ام : هنع هللا يضر كلام نب سنأ لاق . نئمطي الو هتالص

 رجف يف أرقي ناكف كلذ عمو ءاي يبنلا نم ةالص متأ الو ةالص ففخأ طق

 لع ق له #و . ىلوألا ةعكرلا يف ةلماك ةدجسلا «ليزنت ملآ» ةعمجلا

 «برغملا يف ناخدلا ةروسب أرقي ناكو «ةيناثلا ةعكرلا يف ةلماك نسل

 عمو «فارعألاب اهيف أرق امبرو «روطلاب اهيف أرقيو «تالسرملاب اهيف أرقيو
 فخ طق مامإ ءارو تيلص ام :هنع هللا يضر سنأ لاق «ةفيفخ يهف اذه

 . ءال يبنلا نم ةالص متأ الو ةالص

 ‹(۸٠۷)مقر «يبصلا ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(5159)مقر «ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب «ةالصلا باتك «ملسمو
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 2 )هه

 اًفيفخت اوففخي نأ ةمئألا نم نوديري نيذلل ةجح ثيدحلا اذه سيلو

 اًضراع فيفختلا نوكي دق هنأ ملعا مث .ةنسلا فلاخيو رجألا صقني

 نأ ديري وهو ةالصلا يف لخدي ناك «لعفي اب يبنلا ناك ام لثم ءاًئراط

 لصح اذإف . ""همأ نتتفت نأ ةفاخم زجويف يبصلا ءاكب عمسيف ءاهيف ليطي

 لخي ال هجو ىلع نکل ,ففخيلف هتالص ناسنإلا ففخي نأ بجوي یراط

 ظ . بجاولاب
 :ناعون فيفختلاف

 نوكي ٌىراط فيفختو . يب يبنلا ةنس قفاو ام وهو :مئاد فيفخت

 ناك هيي يبنلا نإف «ةنسلا نم اًضيأ وهو «ةجاحلا هيلإ تعد ام وهو «ففخأ

 يغبني هنأ مهملاو «همأ نتتفت ال ىتح ةالصلا ففخ يبصلا ءاكب عمس اذإ

 . مهتمحرو سانلا لاوحأ ةاعارم ناسنإلل

 ْعَدَيل ايي هللا ْلوُسَر ناك نإ :تَلاَق  اَهْنَع هللا ّيِضَر  ةّشْياَع ْنَعَو - 4

 ٌقفتم «ٌمِهْيَلَع ضَرْفُيف ُساَّنلا هب َلَمْعَي نأ ةَيْشَخ هب َلَمْعَي نأ ٌبِحْب َوُهَو .َلَمَعْلا
 . هلع

 )١( «يبصلا ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)7١8((
 «ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب «ةالصلا باتك ءملسمو رقم)٤١١(.

 ) )۲«ليللا مايق ىلع لي يبنلا ضيرحت باب «دجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ
 .ىحضلا ةالص بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك .ملسمو «(۱۱۲۸)مقر .٠

 .(۷۱۸)مقر
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 ,ْمُهَل َةَمْحَر ٍلاّصوْلا ٍن ةي يتلا ُمُهاَهْن :ثّلاَق اًهْنَع هبا ّيِضَر اَهْنَعَو 9 ٠

 «يِنيقْسَيَو يّبَر يِنُمِعْطُي ثيبأ يّنإءْمُكتئِئَهَك تنسَ يِ :لاق ؟ٌلصاَوُت َكْنِإ :اولاقف
 . هيلع قفتم

 .َبرشو لكا ْنَم َةَّوَق يف ٌلعجي انعم

 حرشلا
  اهنع هللا يضر ةشئاع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 :_ اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق «مهيلع ةقفشلاو نيملسملاب قفرلا باب يف

 هب لمعي نأ ةيشخ ؛هلعفي نأ بحي وهو لمعلا عديل ةي يبنلا ناك نإ»
 ‹ةليقثلا نم ةففخم هذه «نإ» «ناك نإ» :اهلوق . (مهيلع ضرفيف سانلا

 ريمض هنومسيو فوذحم اهمسا نإ :نويوحنلا لوقيو ««َنإهاهلصأو

 . ةيبلس تسيلو ةيتوبث انه ةلمجلاف .اهربخ (عديل ناك) ةلمجو «نأشلا

 هب لمعي الئل «هلعفي نأ بحي وهو لمعلا كرتي ناك هيب يبنلا نأ ىنعملاو

 . مهيلع قشيف «مهيلع ضرفيف «سانلا
 ناضمر يف ىلص .مالسلاو ةالصلا هيلع ناضمر يف هلعف ام كلذ نمو

 يفو ءهعم اولصو هيلإ اوعمتجاف «ةباحصلا نم رمان هب ملعف «ةليل تاذ
 يف ةالصلا كرت مث «رثكأو رثكأ ةثلاثلا يفو ءرثكأ اولص ةيناثلا ةليللا
 ىلع فخ مل هنإف ءدعب امأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءدجسملا

+ 

 .مايصلا باتك ءملسمو 2(955١)مقر «لاصولا باب .موصلا باتك ‹يراخبلا هج رخأ 0010

 .(9١١١)مقر ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا باب
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 ا

 ا
 «ةمألا ىلع ضرفي نأ نم افوخ ةعامج مايقلا اذه كرتف ''"«اهنع اوزجعتف

 ءاذكو اذك تلعفل يتمأ ىلع قشأ نأ الول : لوقي ناكو « ةي هتقفش نم اذهو

 دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قش نأ الول» : هلوق لثم ءاذكو اذكب ترمأل وأ
 . ""7(ةالص لك

 : لاقف «ليللا ةماع بهذ ىتح ءاشعلا ةالص يف رخأت نيح ةه هلوق هلثمو

 هيلع وهف «يتمأ ىلع قشأ نأ ال ول» : لاق مث . تقولا رخآ ينعي "اهتقول هنإ

 . ةمألا ىلع قشي نأ نم افوخ ؛ لمعلاب رمألا عديو لمعلا عدي ناك مالسلاو ةالصلا

 لاصولا نع مهاهن هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع هتور ام اضيأ كلذ نمو

 لصي نأ ينعي لاصولاو .لاصولا نع ةباحصلا ىهن ينعي «مهب ةمحر

 راهنلاو ليللا موصي ينعي «رطف ريغ نم مايصلا يف رثكأف نيموي ناسنإلا
 مهنع هللا يضر مهنكلو «كلذ نع ي يبنلا مهاهنف «رثكأ وأ ةثالث وأ نيموي

 له ىتح اولصاو مث اولصاوف «لمعلل ةهارك ال مهب ةمحر مهاهن هنأ اومهف
 ةيقبأل ينعي “«مكتدزل لالهلا رخأت ول» :ةيب لاقف «لاوش رهش

 ,(4؟5)مقر « . .ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق نم باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١1/51)مقر «ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو

 ءملسمو «(۸۸۷)مقر «ةعمجلا موي كاوسلا باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(501)مقر «كاوسلا باب «ةراهطلا باتك
 .(۳۸٦)مقر ءاهريخأتو ءاشعلا تقو باب «دجاسملا باتك ءملسم هجرخأ (۳)

 (9586١)وقر «لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا باب ءموصلا باتك «يراخبلا هجرخأ (6)

 )١١١7(. مقر «لاصولا نع يهنلا باب «مايصلا باتك .ملسمو



 س
 ی ناال ار عرببلا مار و ع يبل و

 . مهسفنأ نم لاصولا نع
 لصاوت كنإ:اولاقف .مهب ةمحر لاصولا نع مهاهن هنأ لصاحلا

 (ينيقسيو يبر ينمعطي ينإ مكتئيهك تسل ينإ» : لاقف . كب يدتقن نحنو

 همعطي هبر دنع تيبي وه لب «ةمألاك سيل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ينعي

 هللاب ولخيو «ليللاب دجهتي مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كلذ ىنعمو «هيقسيو

 «برشلاو لكألا نع هينغي امم كلذ ريغو «همالك ةءارقو «هركذب لجو رع

 ناك اذإ اًصوصخ «برشلاو لكألا يسن ءيشلاب لغتشا اذإ ناسنإلا نأل
 : هتبوبحم يف رعاشلا لاق اذهلو «هاضريو هبحي امم ءيشلا

 اهلغشت كركذ نم ثيداحأاهل
 دازلان ع اهيهيهلتو بار شلا نع

 اهيهلي ىتح هركذ نم رثكت لجرلا اذه نع ثدحتت تدعق اذإ اهنأ ينعي

 دق ناسنإلا نإ ىتح .حضاو عقاو رمأ وهو «بارشلاو ماعطلا نع كلذ

 ملعلا بلاط لثم «برشلاو لكألا نع وهليف ءاهب لغتشي لاغشألا يف نوكي
 نم علاطي هتبتكم يف ىقبي امبر «هب افوغش ملعلاب اًموهنم نوكي يذلا
 امبرو «ءاشعلاو ءادغلا ىسني «برشلاو لكألا ىسنيف «ءاسملا ىلإ حابصلا

 هرتافد يف ىقبي امبر «عبشي ال موهنم ايندلا بلاط كلذكو .مونلا ىسني
 . برشلاو لكألا نع لغشنيف هتاباسحو

 «ةجوز هلو هلامو هتاباتكبو هتاباسحب لغتشي ناك اًينغ الجر نأ ركذيو
 رشاعي ريقفلا راجلا اذه نأب نورعشي اوناكو «جوزتم ريقف راج هل ناكو
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 ا

 : هل تلاقف ءاهنع لفاغ ينغلا نأل ؛ ينغلا ةجوز تراغف «فورعملاب هتجوز

 نطفف .هلهأ عم سنأتسيو .«فورعملاب هتجوز رشاعي انراج ىلإ رظنت الأ

 ىلإ جاتحت ٌريقف لجر كنإ :هل لاقو ريقفلا لجرلا اعدف ءاذهل ينغلا لجرلا

 هب لغشناف «هب رجتي لاملا هاطعأف «هب رجتت الام كيطعأس انأو «لاملا

 . رجاتلا لثم راصف «مهسناؤي الو مهرشاعي ال راصو .هلهأ نع ريقفلا

 لاق اذهلو «ءيش لك هاسنأ هيلإ بوبحملا ءيشلاب لغشنا اذإ ناسنإلاف

 تسلف «ينيقسيو ينمعطي يبر دنع تيبأ ينإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 .ءاقسإلاو ماعطإلاب دارملا نأ نم ملعلا لهآ ضعب همعز امو «مكتئيهك
 اًماعط معط ول هنأل ؛ حيحصب سيلف ةنجلا نم ءاقسإلاو ةنجلا نم ماعطإلا

 يقسلاو ماعطلاب دارملا امنإو «ًالصاو نكي مل ءاًيَّسح اًبارش برشو اًيسح

 - .هحراوجو هناسلو هبلقب هللا ركذ نم هب هب لغتشي ام
 ةمحر لاصولا ىلع هتمأ ىهنيو لصاوي ناك هيي يبنلا نأ : لصاحلاو

 ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولصف «مهب

 . نيدلا موي ىلإ
3 4 4 

 لوُسَر لاق :لاق  ُهْنَع ثا ىضَر  ئعْير ني ثراَحلا َةَداَتَق ىبأ ْنَعَو 9 ١

Eت و 7 7 و 1 53 2 و  a.7 2 سو  

 ءيبصلا ءاكب عمسأف ءاهيف لّوطأ نأ ُديِرَأَو .ةالّصلا ىلإ ٌموقأل ىنإ» :ة هللا

  LTR 59 2 Nا ۶ ۰ 000
 يراخبلا هاور «همأ ىلع قشأ نأ ةّيهاّرك ىتالص ىف زّوحتأف '

 )١( «يبصلا ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)۷٠۷(.
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CDجحح  

 فا لوس لا :لاق نع هللا يضر - هللا ٍدْيَع نب ٍبُدْنُج ْنَعَو - ٢

تمِذ نم هللا مَُْبْلطَي الف شا ِةّمِذ يف َوُهَف حْبّصلا َةَالَص ىَّلَص ْنَم» :
 هِ

 رات يف هجو ىّلع هبت مُك هرب ٍءْيَشِ هتم نم ََبَْطَي ْنَم هئه .ءْيَشب

TEE 

 هلقن اميف نيملسملاب قفرلا باب يف - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا ركذ
 هنأ لب يبنلا نع- هنع هللا يضر  يراصنألا يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأ نع

 يبصلا ءاكب عمسأف اهيف لوطأ نأ ديرأو ةالصلا ىلإ موقأل ينإ) :لاق

 ىلع لدت يتلا جذامنلا نم ثيدحلا اذه «همأ ىلع ّقشأ نأ ةيهارك زّوحتأف

 ٌمكحةج دق دقت # : ا وا

 ڪم شرح رتب ا هي رع ڪش ني اوسر

 ةعامجلا ةالص يف لخدي وهف ء[۸١۱ : ةبوتلا] 4 محي فتوءر تسييمؤملاب

 ناك اًمع ةدئازلا ةلاطإلا تسيل «ةيبسنلا ةلاطإلا دارملاو ءاهيف ليطي نأ ديري

 ىلع شي نأ ةفاخم فّمخو زجوأ يبصلا ءاكب عمس اذإف «لبق نم هلعفي

 امبرو ءاهنبا ءاكب عمست نأ اهيلع قشي هنإف هءاكب تعمس اذإ هّمأ نأل ؛هّمأ

 . كلذ لجأل مالسلاو ةالصلا هيلع ففخيف «ةالصلا نع اًريثك اهلغشي

 :اهنم دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 . اهيلع هتقفشو هتمأب كك يبنلا ةمحر :ًالوأ

 اذهو «ةعامجلا عم نيلصيل دجاسملا ىلإ ءاسنلا روضح زاوج :اًيناث

 )١( (191)مقر «ةعامج يف حبصلاو ءاشعلا ةالص لضف باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ .
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 ےک رک

 «ةجربتم وأ ةرطعتم جرخت نأ لثم .زوجي ال هجو ىلع ةأرملا جرخت ملام

 دهشت الف اًروخب تباصأ ةأرما اميأ» : لاق ءاي يبنلا نأل ؛زوجي ال كلذ نإف

 ظ . '«ءاشعلا ةالص انعم

 نإو ءاهعم اهّئبص ناك اذإ اذه ءدجسملا نايبصلا لاخدإ زاوج :اثلاث
 عمست نأ بعصي هنكلو «ةلالد هيف سيلف هنم اًبيرق دجسملا جراخ ناك
 اوناك َنرهنايبص نأ رهاظلاف «دجسملا يف يهو تيبلا يف اهّيبص ءاكب ةأرملا

 طرشب نكل «دجاسملا نايبصلا لاخدإ زاوج ىلع ليلد هيف نوكيف «نهعم
 ناك نإف «نيلصملا ىلع الو دجسملا ىلع ال ةيذأ مهنم لصحي ال نأ
 .نوعنمي مهنإف ؛ ةساجنلاو لوبلاب هثيولتك دجسملا ىلع ةيذأ مهنم ىشخي

 ضكرلاو خارصلاب سانلا ىلع شيوشتلا مهنم ىشخي ناك اذإ كلذكو
Ssنأ سأب ال هنإف ؛سأب مهنم نكي مل اذإ امأ .اضيأ نوعنمي مهنإف  

 . دجاسملا ىلإ مهب ىتؤي
 . "”فيعض وهف «مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم اوبنج» ثيدح امأو
 ا ا ذآ هر ارح ام مس نأ يلصملل روه هلأ ر

 ؟يلصی الف هعمس اذإ هيلع شوشي هلوح ام ناك نإ نکل. «عمسي نأ هل لب

 2...بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ )١(
 .(555)مقر

 يفو (٠٠۷)مقر ءدجاسملا يف هركي ام باب «دجاسملا باتك «هجام نبا هجرخأ (۲)
 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو .هفعض ىلع قفتم ناهبن نب ثراحلا هيف :دئاوزلا
  .فيعض وهو يماشلا يثيللا ريثك نب ءالعلا هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور :(4/۲)



 1 دكه 0679

 ةقلح هلوحو دجسملا يف يلصي نأ ناسنإلا دارأ ول امك «دعبي امنإو «هلوح

 امأو .دعبيلف «مهنم اند اذإ هيلع اوشوشي نأ ىشخيو «نآرق ةقلح وأ «ركذ

 عمتسي ال يلصملا نإف عامتسالا فالخب «عمسي نأ سأب الف اوشوشي مل اذإ

 . همامإ ةءارق ىلإ الإ

 الف «؛ةظعوم وأ اثيدح أرقي ئراقلا ءاجو يلصت تنك اذإ اذه ىلعو

 كزيكرت لعجت الو «عورشم ريغ اذه نأل ؛هيلإ عمتست ال «هيلإ كعمس دشت
 الف هيلإ تفتلت ملو هب متهت مل كتالص يف ضام كنكلو هتعمس اذإ امأ «هعم

 ا
 مهد ا للا ورجيدلا لا هاو افتاخ

 ناك ةئ يبنلا نأل ؛كلذل ببس دجُو اذإ «سكعلاب وأ فيفخت ىلإ ليوطت
 ٠ .ففخيفاهليطي نأ ديري ةالصلا يف لخدي

 صخش هءاج مث «ليطي نأ ديري وهو هتالص يف ناسنإلا لخد اذإف

 بهذيل ففخي نأ سأب الف ؛ كلذ هبشأ ام وأ فويض بابلا دنع :هل لاقو

 . اذه لعفي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك امك هفويض ىلإ

 : ثيدحلا اذه دئاوف نمو :اًسداس

 ملأ نم هنبا يذؤي ام وأ هنبا ءاكب هيلع قش اذإ ناسنإلا ىلع جرح ال هنأ

 را اع یش نا لك إف« لا ةا ياا ادم نا شا

 اًملطم يبصلا ءاكب عمسي نأ هيلع قشي نم سانلا نم نإ لب ؛ هنبا ءاكب عمسي

 نايبصلاب ةمحرلا نأ كش الو «نايبصلاب ةمحر هل اّنبا نكي مل ولو ىتح
 نم هيو يبنلا لاق امك «ةمحرلا بابسأ نم مهيذؤي ام ءاقتاو مهتاعارمو



CDنيحلاصلا ضاير حرش ش  

 «نمحرلا مهمحري نومحارلا»و هللا همحري ال سانلا محري ال نم» :لبق

 ناسنإلا نوكف «ثيداحألا هذه هابشأو «ءامحرلا هدابع نم هللا محري امنإ»و

 ؛دومحملا قلخلا نم اذه نأ كش ال «مهل ةمحر نايبصلا ءاكب هيلع قشي

 . قفوملا هللاو «ةمحرلل لهأ مه نيذلا راغصلا ءالؤهب ةمحر هنأل

 نأ_هنع هللا یضر- هللا دبع نب بدنج ثيدح هللا همحر_فلؤملا ركذ مث

 ىلوألا ةالصلا يه رجفلا «هللا ةمذ يف وهف رجفلا ىلص نم» : لاق هلك يبنلا

 ةالص يه ىلوألا ةالصلا نأ ءاملعلا ضعب دنعو .ءاملعلا ضعب دنع

 رهظلا : ةيناثلاو ءرجفلا ةالص يه ىلوألا ةالصلا نأ حصألا نكلو «رهظلا

 :ةسماخلاو «برغملا :ةعبارلاو «ىطسولا يهو «رصعلا :ةثلاثلاو

 . ءاشعلا

 اهنع لساكتي اذهلو «ماين سانلا نم ٌريثكو يتأت رجفلا ةالصو
 ءاشعلا ةالص : نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ» : يب يبنلا لاق امك .نوقفانملا

 . '"”«اًوبح ولو امهوتأل امهيف ام نوملعي ولو ءرجفلا ةالصو
 نما : ايب يبنلا لوقل ؛ سمخلا تاولصلا لضفأ رصعلا ةالصو يهو

 . ''”(ةنجلا لخد نيدربلا ىلص

 دارب رصعلاو «ليللا دارب رجفلا نآل ؛رصعلاو رجفلا :امه نادربلاو

 .(07)ص هجيرخت مدقت (0)

(Y)ص هجيرحت مدقت  (AY) . 
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 لجل

 دس 00 00.٠

 ريغ وأ ةعامج يف ىلص نم هرهاظ «رحفلا ىلص نم» :هلوقو «راهنلا

 ظ ظ . ةعامج

 هللا دهع يف لخد هنأ ينعي .هدهع يف يأ (هللا ةمذ يف وهف» : هلوقو

 ةالصلا هيلع لاق اذهلو ءءوسب دحأ هبيصي ال نأ لجو رع هلل دهاعم هنأكف

 نم ىلع هدهع كرتي ال ينعي «ءيشب هتمذ يف هللا مكنبلطي الف» : مالسلاو

 نم ىلاعت هللا مكبلطي نأ مكايإف «هدهع يفو هللا ةمذ يف هنأل ؛رجفلا ىلص

 يف ههجو ىلع هبكي مث «هکردي ءيشب هتمذ نم هبلطي نم هنإف» «ءيشب هتمذ

 > . (رانلا

 مهمالسإ اوقدص نيذلا نيملسملا مارتحا بجي هنأ ىلع ٌليلد اذه يفف

 ال نوقفانملاف ءنمؤم الإ اهيلصي ال رجفلا ةالص نأل ؛رجفلا ةالصب

 ةاءارم نولصي امنإ مهنأل ؛اًدبأ رجفلا نولصي الو «ةعامجلا نودهشي

 . نولصي ال مهنإف «مهل نوهبتني سانلا نكي مل اذإف «سانلل

 يف ليللا ناك لب ءانموي يف رجفلاك تسيل هيي يبنلا دهع يف رجفلاو

 ال وهو بهذيو ناسنإلا يتأيف «هيف سانلا ىرُي ال اكلاح اليل ةي يبنلا دهع

 هذه نم هب انيلع هللا معنأ امب انراهنك  دمحلا هلو  نآلا انليل نكل «فرعُي

 ناك ؛اهتقشمو اهتملظل ةي يبنلا دهع يف اهنكل «ءابرهكلاب ةءاضإلا

 ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو .ةعامج ءاشعلاو رجفلا نولصي ال نوقفانملا

 ةالصب مهمالسإ ىلع اونهرب نيذلا نيملسملا مارتحا بوجو ىلع لدي

 ظ هيلع ق نأ دحأل زوجت ال هنأ و رجلا
f 
3 2 2 



 نيحلاصلا 5 حرش ©
 ص ا لي ا ا ل ا نا ب0

 وخأ ٌملْنْملا» :لاق ةي هللا لوُسَر نأ - امهنع هللا يضر  َرَمُع نبا نعو- ٣ ع هت ر ا ا ھه ر ع و و ا چ ا 9 م7

 ْنَمَو «هتَجاَح يف ةا ناك ؛هيخأ ةَجاَح يف ناك ْنَم ُهُمِلْسُي الَو ءةَمِلظَي آل ءمِلْسُملا

 َرَدَس ْنَمَو «ِةَماَيِقْلا مْؤَي برك ْنِم ؛ةَّبزك اهب ُهَنَع هللا جَّرف ةّبزك ٍمِلْسُم ْنَع جرف
 . ")هيلع قفتم «ةَماَيَقلا َمْوَي هللا ُةَرَتَس ؛اًمِلْسُم

 ىضر  رمع نب هللا دبع نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 يك «نيدلا يف ينعي «ملسملا وخأ ملسملا» : لاق ايب يبنلا نأ  امهنع هللا

 لاقو ٠١[. :نارمع لآ] انوا ءدتمغنب صاف # : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 : بازحألا] € كيوم نيرا ىف مكحنوْخِإَف مه كابا أوملعت مل نِإف ## : ىلاعت هللا
 ع ع ع وم س ۽ 5

 ةوحا نإف ةييستلا ةوخأ نم قثوا ‹تاوخالا قثوا يه ةّوخالا هذهو ٥۵

 اًمراك كل اًودع بسنلا نم كوخأ نوكيف ءاهاضتقم فلختي دق بسللا

 ديمو ءالخالا #9 : ىلاعت هللا لاق ا

 .[57 :فرخزلا] 4َسقّتَمْلأ الإ ودع ضَّعبل ْمُهَضَعَب

 عفنت «ةرخآلا يفو ايندلا يف ةخسار ةتباث ةوخأ اهنإف نيدلا ةوخأ امأ

 بترتي ام اهيلع بترتي ال ةوخألا هذه نكل «هتامم دعبو هتايح ىف ناسنإلا

 . كلذ هبشأ امو ةقفنلا بوجوو ثراوتلا نم بسنلا ةوخأ ىلع

 الو «هندب یف الو هلام یف ال هملظي ال «هملسي الو هملظي ال )» : لاق مث

 )١( ص هجيرخت مدقت )۳۹۷(.
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 «هملسي الو» . ملظلا نم عون يأب هملظي ال ينعي .هلهأ يف الو «هضرع يف

 نيب عماج وهف «هرش نم هيمحيو هنع عفادي وهف «هملظي نمل هملسي ال ينعي
 را

 . هملظي ال هنأ :لوألا رمألا

 . هنع عفادي لب ؛هملظي نمل هملسي ال هنأ : يناثلا رمألاو

 نع عفادي نأ ناسنإلا ىلع بجي :- هللا مهمحر - ءاملعلا لاق اذهلو
 هبسي اًدحأ عمس ادا ينعي :هضرع يف .هلامو هندبو هضرع يف هيخأ

 نأ دحأ دارأ اذإ :هندب يف اضيأ كلذكو . هنع عفادي نأ هيلع بجي «هباتغيو

 عفادت نأ كيلع بجو «هعفد ىلع رداق تنأو ملسملا كيخأ ىلع يدتعي

 نأ كيلع بجي هنإف «هلام ذخأي نأ دحأ دارأ ول :هلام يف كلذكو «هنع

 ظ . هنع عفادت

 يف دبعلا ناك ام دبعلا ةجاح يف هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 ؛ اهيلع هدعاستو اهيضقت كيخأ ةجاح يف تنك اذإ كنأ ينعي «هيخأ ةجاح

 . اقافو ًءازج اهيلع كنيعيو كتجاح يف كدعاسي ىلاعت هللا نإف

 اذإو «ةصقان هتوخأ نإف ؛هاخأ ملظ اذإ ناسنإلا نأ كلذ نم مهفُيو

 اذه نإف «هتجاح يف نكي مل اذإو «ةصقان هتوخأ نإف ؛ هملظي ْنَم ىلإ هملسأ

 . هتجاح يف ىلاعت هللا نوك وهو «ميظعلا ريخلا هتوفي

 ةبرك هنع هللا جّرف ؛ايندلا برك نم ةبرك ملسم نع جّرف نمو» : لاق مث

 هل دجيو «هيلع قشيو ناسنإلا ىلع قيضي ام بركلا «ةمايقلا موي برك نم

 ةبرك كنع هللا جرف ؛ةبركلا هذه كيخأ نع تجّرف اذإف ءاًّمغو امه هسفن يف
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 ي ا

 . ةمايقلا موي برك نم

 ؛ةيلام ةبرك تناك نإ :ةددعتم رومأ يف نوكي تابركلا جيرفتو

 صرحلابف ؛ةيونعم ةبرك تناك نإو «ةبركلا هب لوزت يذلا لاملا هئاطعإيف
 مه ةبرك تناك اذإو «ةبركلا هنع لوزت ىتح هرابتعا درو هتيونعم در ىلع

 ماود نأو «مودت ال رومألا نأ هل نيبتو «هل سفنتو هيلع عّسوت نأبف ؛ٌمغو

 ىتح «ميظعلا باوثلاو رجألا نم اذه يف ام هل نيبتو «لاحملا نم لاحلا

 ظ . ةبركلا هيلع نوهت

 ىطغ : ينعي رتس نم «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس اًملسم رتس نمو)
 هقالطإ ىلع سيل اذهو «ةرخآلاو ايندلا يف هرتسي هللا نإف «هنّيبي ملو هبيع

 هب ارومأم نوكي دق رتسلاف «قلطم ريغ هنأ ىلع لدت صوصن كانهف
 لجر وهو «ةيصعم ىلع اًصخش انيأر اذإف ءاّمارح نوكي دقو ءادومحم

 لب «هرتسن ال اننإف ؛اًنايغط الإ رتسلا هديزي ال «يصاعملا يف كمهنم ريرش
 رداوب هنم ردبت مل اذإ امأ .دوصقملا هب لصحي اعدر عدرُي ىتح هنع غلبن

 هنّيبت الو هرتست نأ بحتسملا نم نإف «ةوفه هنم تلصح نكلو «ةئيس

 يف كيلع هللا رتس هترتس اذإف ءاهريغل الو ةلوؤسملا تاهجلل ال ءدحأل

 .ةرخآلاو ايندلا

 يف بيع هيف ناك اذإ «يقلَحلا بيعلا هنع رتست نأ اًضيأ كلذ نمو

 رتستي وهو «كلذ هبشأ ام وأ قهب وأ صرب وأ هدلج يف ةرثؤم حورجك هتقلخ

 ايندلا يف هللا كرتس هترتس اذإ «هرتست كنإف سانلا هيلع علطي الأ بحيو

 قلقنلا نح ها اكل ر فاطم هكا قلتختا ةيسفاكاذ] كلك ر رها
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 اًملسم رتس نمف «هرتساف «كلذ فالخ هنع فرعت تنأو ءردصلا عساوو

 يتلا ةئيسلا لامعألل ةبسنلاب تلق امك رتسلاف .ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس

 : نيمسق ىلإ مسقني ناسنإلا اهب موقي

 راسل ا رم يالا يف كمهنم فا نم نوكي ق
 . هيلع

 رومألا امأ .هيلع رتسن يذلا وه اذهف «ةوفه هنم لصح رخآ مسقو
 . ناعتسملا هللاو « لضفأو لمكأ اهيف رتسلاف ىرخألا

2 3 3 

 ُملْسُمْلا» هلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو - 4

 :ٌماَرَح ِمِلْسُمْلا ىلع ِمِلْسُمْلا لك .ُهَلُذْخَي الو ُةُبِذَكَي الو ُهْنوُحَي ال ِمِلسمُمْلا وخ
 ُهاخأ َرِقْحَي ْنأ ٌرشلا نم ْيِرْما ٍبْسَحِب ءانُهاه ىَوَقَّتلا .ُهُمَدَو ُُناَمَو ةّضْرِع

 .''”ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «َمِلْسُمْلا

 حرشلا
 هللا يضر - ةريره يبأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا لاق

 هذه ىلع مالكلا مدقت دقو «ملسملا وخأ ملسملا» : لاق ةي يبنلا نأ - هنع

 ةوخأ نم قثوأو ةطبار ىوقأ اهنأو «ناميإلا ةوخأ ةوخألا هذه نأو .ةلمجلا

 . قبس اميف كلذ هجو انّكبو ةةمشتلا

 «ملسملا ىلع ملسملا ةقفش يف ءاج ام باب ءةلصلاو ربلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(
 .(۱۹۲۷)مقر
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 س 2 ۷ رک

 هنوخي ال «هبذكي الو هنوخي الو هملظي ال١ هنأ ثيدحلا اذه يف انه نّيبو

 وأ «لام ىلع وأ «ءيش ىلع هنمتئا اذإ «نامتئالا لحم يف هب ردغي ال ينعي

 يف صخشلاب ردغلا يه ةنايخلاو «هنوخي ال هنإف كلذ ريغ ىلع وأ ءّرس ىلع
 .هناخ نإو ىتح ملسملا هاخأ نوخي نأ دحأل زوجي الو «نامتئالا عضوم

 ىلإ ةنامألا َدأ» : يب يبنلا لوقل ؛هنخت الف ملسملا كوخأ كناخ نإو ينعي

 ؛لام يف كناخ اًصخش نأ انضرف ولف ''7«كناخ نم نخت الو «كنمتئا نم

 هنإف ءاًئيش ينضرقت مل :لاقو كلذ دعب ركنأ مث «هتفلس يأ ًالام هتضرقأ نأب

 هللا لأساو هتنامأ هيلإ ذأ لب «هرکنت مث هنم ضرتقتف هنوخت نأ كل لحي ال

 . «كناخ نم نخت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ كل يذلا قحلا

 املكو «مارح بذكلاو «بذكب هثدحي ال يأ «هبذكي ال» اًضيأ كلذك

 ام امأو «ًالالح ءيش بذكلا يف سيلو .اًمثإ دشأ ناك أوسأ هراثآ تناك

 ‹ضيبأو دوسأ :ناعون بذكلا نإ:نولوقي ثيح ةماعلا ضعب هاعدا

 هلك بذكلا نأ :هباوجف «ضيبألا وه لالحلاو «دوسأللا وه مارحلاف

 هيلع بترتي ام بسحب همثإ فعاضتي نكل ؛ ضيبأ ءيش هيف سيل «دوسأ
 ءاّمثإ دشأ راص «ملسم ىلعٌرَرغ وأ «ملسملا لام لكأ هيلع بترتي ناك اذإف

 . مارح هنكلو فخأ هنإف «رارضألا نم ءيش يأ هيلع بترتي ال ناك اذإو

 نيب حالصإلا دنع بذكلا يف صخر هنإ» : ايب يبنلا نع درو نكل

 .هدي تحت نم هقح ذخأي لجرلا يف باب «ةراجإلا باوبأ باتك «دوادوبأ هجرخأ )١(

 لاقو غ(5515١) مقر ثيدح (TA) مقر باب ‹عويبلا تاک «يذمرتلاو 707(2 )مقر

 تپ رع نسج : يذمرتلا
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 سس لر 0بحتحتلا

 . '”(هايإ اهثيدحو هتأرما لجرلا ثيدح ىفو ‹برحلا ىفو «سانلا

 سيل ثيدحلا اذه يف بذكلاب دارملا نإ : لاق ءاملعلا نم اًريثك نكلو

 ميهاربإ لاق امك ءابذك ىمست ةيروتلاو «ةيروتلا وه امنإو «حيرصلا بذكلا
 بذك هنإ : مهل عفشيل ةمايقلا موي هل سانلا يتأي نيح مالسلاو ةالصلا هيلع

 بطاخملل رهظأ ينعي «ةيروت ىّرو هنكلو بذكي مل وهو .''”تابذك ثالث
 هيف يذلا ثيدحلا اذه نإ :لوقي ءاملعلا ضعبف «وه هديري يذلا ريغ اًئيش

 بذكلا ال ةيروتلا بذك هب دارُب «ةثالثلا ءايشألا هذه يف زوجي بذكلا نأ

 مث «مارح بذكلا لكو «ءيش بذكلا نم ىنثتسي الف اذه ىلعو « حيرصلا

 : ليق امك هتجلاعم نع زجعيو ناسنإلا هيف راحي بذكلا نأ ملعا

 هليح باذكلا يف سيلو ٌةنينم يف ٌةليح يل

 نأ نكمي يأ ةليح هيف يل «سانلا نيب ةميمنلا يقلي يذلاو مني يذلا

 وهو افر تاو لر باک اللا وكل وش نمو م ات و لا
 لكشم اذهف «هلاق ءاش امو لوقي ام قلخي ناك اذإ ةليح هيف يل سيل «بذاك

 . «هبذكي الو» : انه لاق اذهلو «ةليح هيف يل سيل
 ناك نإو ىتح «هرغصتسي الو هرقتحي ال ينعي «هرقحي الو» : ظفل يفو

 . هرقحي الف اًملع هنم رزغأ ناك نإو «ًالام هنم رثكأ ناك نإو ءاَّنس هنم ربكأ

 .( ٠ ٥)مقر «هنم حابملا نايبو بذكلا ميرحت باب هدفلاو راوي كيس جرا )0010

 ٠ .4ةاليلَخ َميِهَّزإ هه داو » : ىلاعت هللا لوق باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا هج رخأ 6

 .(۲۳۷۱)مقر لَو ميهاربإ لئاضف نم باب ‹ لئاضفلا باتك ‹ملسمو «(۷٣۳۳)مقر
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 رطب ربكلا» : 445 يبنلا لاق  هللاب ذايعلاو  ربكلا نم سانلا راقتحاو

 ينعي سانلا طمغو ءهّدر ينعي قحلا رطب ''"سانلا طمغو «قحلا

 .همظعيو همرتحيو رابكإلا نيعب هاخأ یری ملسملاف «مهءاردزاو مهراقتحا

 ينعي . كورقتحي سانلا رقتحاو «كومرتحي سانلا مرتحا :نولوقي ةماعلاو

 رابكإلا نيعب مهآر نمو «راقتحالا نيعب هوأر راقتحالا نيعب سانلا ىأر نم

 .دهاشم ءيش اذهو «لالجإلاو رابكإلا نيعب هوأر «لالجإلاو

 ال «مهلك سانلا دنع اًمرتحم نّيهلا نيللا عضاوتملا لجرلا دجت اذهلو

 رقتحملا ربكتسملا هفنأب خماشلا ناسنإلاو .هبسي دحأ الو «ههركي دحأ

 اوناك اذإ هيلإ سانلا ةجاح الولو «سانلا دنع اًمومذم اهوركم هدجت «هريغل

 . هنورقتحي مهنأل ؛دحأ هملك ام هيلإ نوجاتحي

 ثالث هردص ىلإ راشأ «انه اه ىوقتلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 اذإو «حراوجلا تقتا ؛بلقلا ىقتا اذإف بلقلا يف ىوقتلا نأ ينعي «تارم

 دسجلا يف نإو الأ» : يي هلوقك اذهو .حراوجلا قتت مل ؛بلقلا قتي

 الأ ءهلك دسحلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم

 هنم فوخو لجو َّزع هلل ىوقت : ناسنإلا بلق يف ناك اذإف ''”2بلقلا يهو

 بلقلا عبتت ةرهاظلا لامعألا نأل ؛ ةرهاظلا هلامعأ تماقتسا «هل ةيشخو

 كلملاب بلقلا هنع هللا يضر ةريره وبأ مهنمو ءاملعلا ضعب لّثم دقو

 .(91)مقر «هنايبو ربكلا ميرحت باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 «ملسمو «(۲٥)مقر .هنيدل اسا نم لضف باب «ناميإلا تاعك .يراخبلا هجرخأ )۲(

 .(1519١)مقر «تاهبشلا كرتو لالحلا ذخأ باب «ةاقاسملا باتك
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 «هوعاطأ ءيشب مهرمأ اذإ هدونج عم عاطملا كلملاف «هدونج عم عاطملا

 اذإ» : ئ يبنلا لوق نم صقنأ لاثملا اذه نإ :لاق ءاملعلا ضعب نكلو

 اعاطم ناك نإو هدونج عم كلملا نأل كلذو «هلك دسجلا حلص تحلص

 ىقتا اذإو ءدسجلا حلص حلص اذإ بلقلا نكل «هحالصب نوحلصي ال مهنإف

 یک ىفنا

 هترمأ اذإف «ثيدحلا اذهب لطابلاب لداجي نم سانلا نم نأ ملعاو

 قلحت ال :هل لوقت .انه اه ىوقتلا : لاق ءركنم نع هتيهن وأ «فورعمب

 «نيكرشملاو سوجملا ةقيرط نم ةيحللا قلحو « مارح ةيحللا قلحف « كتيحل
 هل تلق اذإ . نيحلاصلا هللا ءايلوأو نيلسرملاو نييبنلا يده نم ةيحللا ءافعإو

 ا

 ىقتا اذإ ب لقلا نأل ؛ هللا تيقتال ىوقت كبلق يف ناك ول «ىوقت

 . حراوجلا تكمهنا هللا ةيصعم يف كمهنا اذإو «حراوجلا

 يف لقعلا نأ ىلع ليلد هردص ىلإ هتراشإو «انهاه ىوقتلا» : هلوق يفو

 : ىلاعت هللا لاق ءاّمامت نآرقلل زاب ءردصلا يف يذلا بلقلا

 r e را رک کت ألا ناسا ١
 دولق 88 : لاقف 6 : E اے کاو الا نك

f٠ . «روثشلا يف لأ بولی 5 لاق  
 .«بلقلا يف لقعلاف .لاهجلا ضعب هنظي امك حملا وه ُبلقلا نو

 «هتانكس يفو «هتاكرح يف «دبعلا لامعأ يف اًرثأ هل نأ كش ال خملا نكلو

 اهب ثعبي مث ءاهخبطيو ءايشألا ئيهي «مداخلا لثم خملا نإ: اولاق مهنكل
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 ربدي خملا نأ لجأ نم خملا ىلع رماوألا بلقلا ردصي مث «بلقلا ىلإ

 ءايشألا ريدصت دنع بلقلل اًمداخ خملا اذه نوكيف « مسجلا ةيقبو باصعألا

  خملاو «خملا ىلإ ةيتآو ةبهاذ بلقلا نم رمت ءايشألاف «هنم اهرادصتساو هيلإ

 . ءيش لك لتخا حملا لتخا اذإ كلذلو «ندبلا كرحي يذلا وه

 مل ول ينعي «ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب» : ةي لاق مث

 يف اًيفاك ناكل «هلذتسيو هرغصتسيو هاخأ رقحي نأ الإ ملسملل رشلا نم نكي
 كيخأ راقتحا نم رجاز مظعأ ليلحتلا اذه يفو «.هللاب ذايعلاو مثإلا

 مالسإلا نم هيف امب همظعتو همرتحت نأ كيلع بجاولا نأو «ملسملا
 .ناميإلاو

 : «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :ِِلي لاق مث

 حرج وأ لتقب ملسملا ىلع ىدتعي الف «همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك»
 الو «ةنايخالو «ةقرس الو ءاًبصغال «هلام ذخؤي الف «هلامو» كلذ ريغ وأ

 لام ذخأت نأ كل لحي الف «قيرط يأب كلذ ريغ الو هل سيل ام ىوعد

 . كيلع ٌءارح هنإف قح ريغب كيخأ

 تنك ءاوس «سانلا نيب هيف ملكتتو «هضرع كهتنت ال نأب «هضرعو)»
 كركذ» : لاقف ةبيغلا نع لئس امل ةي يبنلا نأل ؛اًبذاك وأ لوقت اميف اًقداص

 : لاق ؟لوقأ ام يخأ يف ناك نإ تيرأ «هللا لوسر اي :اولاق «هركي امب كاخأ

 «هتهب دقف لوقت ام هيف نكي مل نإو «هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ

 .(5089)مقر «ةبيغلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ )١(
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 : 5 لاق امك همدو هضرعو هلام يف هاخأ مرتحي نأ ملسملا ىلع بجاولاف

 . (هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك»

2 2 2 

 لَو ءاوُسَحاْنَت لَو ءاوُدَساَحَت ال» دلت هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو - ٥

 .اناوخإ هللا َداَبِع اوُنوُكَو ءٍضْعَب ِعْيَب ىَلَع ْمُكُضْعَب ْعِبَي الو ءاوُرَباَدَت لَو ءاوُضُغاَبَت
 ىلإ ُريشيَو انّه اه ىَوَقَّتلا .هّلدْخَي لَو ُهُرقْحَي الَو هُمِلْظَي ال :مِلْسُمْلا وخ ُمِلْممُمْلا
 ىلع ِمِلْسُمْلا لك .َمِلْسُمْلا ُهاَخَآ َرِقْحَي ْنأ ٌرشلا َنِم ْيِرْما بْسَحِب  ٍتاَوَم كالت ِهِرْدَص

 .'' 'ملسم هاور «هضْرَعَو ُةُناَمَوُهُمَد ٌماَرَح ِمِلْسسُمْلا

 ةَّبْعَر الو ءِهِوْحْنَو ٍقوُسلا يف اهْيلَع ىداَتُي ٍةَعّلِس ِنَمَث يف َديِزَي ْنأ :«شّحّنلا»

 ِنَع ضِرْعُي ن :«ُيُباَدَّتلاَو» .ٌماَرَح اَذهَو ُهَرْيَغ َنْعَي ْنَأ دصقَي لب اًهِياَرْش يف هل
 .ٍرِبُّدلاَو رهظلا َءاَرَو يِذَّلا ءيشلاك هّلَعْجَيَو ُهَرُجْهَيَو ِناَسْنِإلا

 حرشلا
 -هنع هللا يضر-ةريره يبأ نع هلقن اميف- ىلاعت هللا همحر- فلؤملا لاق

 نأ دسحلاو .اضعب مكضعب دسحي ال : يأ (اودساحت ال» : لاق هيب يبنلا نأ

 نأ هركت نأ : هلاثمو «دسحلا وه اذه . هريغ ىلع هب هللا معنأ ام ناسنإلا هركي

 وأ «ملعلاب وأ «ةجوزلاب وأ «نينبلاب وأ «لاملاب لجرلا اذه ىلع معنأ هللا

 . نمتت مل مآ لوزت نأ تينمت ءاوس «معنلا نم كلذ ريغب وأ «ةدابعلاب .

 ىلع هللا ةمعن لاوز ىنمتي نأ دسحلا نإ :لوقي ءاملعلا ضعب ناك نإو

 .(5554)مقر «.. .ملسملا ملظ ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
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 ىلع هللا معني نأ ناسنإلا ةهارك درجمف الإو «هدشأو هثبخأ اذه نکل «هريغ

 هبشتم وهف دسح نمف «دوهيلا لاصخ نم دسحلاو .ل ح وهف هش

 ول يتكلا ٍلْمَأ ٿي ديك و :  یلاعت هللا لاق «هللاب ذايعلاو مهب
 4 ہد اک ر ۶ ی ص ر رم لا لص ھور
 ء[۹٠۱ :ةرقبلا] € مهسفنأ دنع نم انسح اراك کیمیا دب م مكتودر

¢ > 

 اناء دَ يرض نم لا مهدت ام لع سالا َنوُدَسحَي مَا :  مهيف ىلاعت لاقو

 نيب قرف الو 5 : ءاسنلا] € اًميِظَع اكْلُم مهتدتاءو ةمكجلاو بنتكلا ميهوب لاء

 نع عفتريل وأ «كيلإ ءيشلا اذه دوعيل كريغ ىلع هب هللا معنأ ام هركت نأ

 . كيلإ دعي مل نإو كيخأ
 ةريثك دسافم دسحلا يف نأ ملعاو

 هللا لعج نيذلا «هللا دابع سخأو هللا دابع ثبخأ دوهيلاب هبشت هنأ : اهنم

 ( . توغاطلا دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهم

 ام هناوخإل ٌبحي ال هنأو «دساحلا سفن ثبخ ىلع ًاليلد هيف نأ : اهنمو

 ىلع سانلا دسحي مل ؛هسفنل بحي ام هناوخإل ّبحأ نم نأل ؛هسفنل بحي

 امك ءاهلثم ينتآ مهللا :لوقيو ةمعنب هريغ ىلع هللا معنأ اذإ حرفي لب ؛ءيش
 ےس ضرب E وس ےک سس ر ور ل ا ال © ر ےک ےس ص رص ےس ےس 5

 بيَت لاجل عب لع مكَضَحب هي هلآ ٌلََصَف اَمْاَوَتَمَكَت الو # : ىلاعت هللا لاق

 .["؟ :ءاسنلا] ES OP نسل ان قديش اكتر ا ڪڪ ا

 يذلا نمف الإو « هئاضقو لجو َّنع هللا ردق ىلع اًضارتعا هيف نأ : اهنمو

 هللا ءاضق تهرك دقف كلذ تهرك اذإف لجو رع هللا ؟لجرلا اذه ىلع معنأ

 - هنيد يف رطخ ىلع هنإف هردقو هللا ءاضق هرك اذإ ناسنإلا نأ مولعمو «هردقو

 هريبدت يف العو لج بابرألا بر محازي نأ ديري هنأل ؛- ةيفاعلا هللا لأسن
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 دس )رس _ جحححتحججا

 :ةرنقتو

 ران تبهتلا ؛ةمعن هدابع ىلع هللا معنأ املك هنأ :دسحلا دسافم نمو

 ال دابعلا ىلع هللا معن نأل ءم يفو ةرسح يف اًمئاد راصف «هبلق يف دسحلا

 دسحلا كلذ ىلغ ةمعن هدبع ىلع هللا معنأ املك ٌثيبخ ٌلجر وهو «ىصحت

 . هقرحي ىتح هبلق يف
 امك بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي هنأ :دسحلا دسافم نمو

 . ''"«بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي هنإف ءدسحلاو مكايإ» : لكي لاق

 هنأل ؛ةعفانلا ءايشألا يف يعسلا نع ناسنإلا لقرعي هنأ :هدسافم نمو

 ؟ملع هءاج فيك ؟ّلام لجرلا اذه ءاج فيك ؛ٌدغ يف نوكيو ركفي اًمئاد

 اًرسحنم اًمئاد هدجتف «كلذ هبشأ امو ةجوز هءاج فيك ؟دلو هءاج فيك
 .اهب همامتغاو دابعلا ىلع هللا معن عبتت الإ مه هل سيل «هسفن ىلع اًيوطنم

 . ةيفاعلا هللا لأسن

 «ريخلا بحت ال «ةقيض ةريرش سفن نع بني هنأ : دسحلا دسافم نمو

 . اهل ءيش لك نوكي نأ ديرت ةينانأ سفن يه امنإو

 رع هللا هاضق امم اًئيش رّيغي نأ نكمي ال هنأ :اًضيأ دسحلا دسافم نمو

 ةلازإ يف كناوخإل تيعس امهمو «تهرك امهمو «تلمع امهم ءاّدبأ لجو
 ظ . ايش عيطتست ال كنإف « مهيلع هللا معن

 ةجرد ىلإ لصي نأ ىلإ ناسنإلاب جردتي امبر هنأ :هدسافم نمو

 .(7٠51)مقر «دسحلا ىف باب «بدألا باتك «دواد وبأ هجرخأ (۱)
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 , اك وج صمت

 ام ىأر اذإف «ةدقاح ةدساح ةريرش هسفن نئاعلا نأل «سانلا دسحي يذلا

 «نيعلاب بيصي ىتح مهسلا لثم ةثيبخلا سفنلا هذه نم قلطنا هبجعي

 ىتح رمألا هب ىقرتي هنإف «دسحلا نم عون هيف راصو دسح اذإ ناسنإلاف
 هيلع نئاعلا نأ كش الو « مهنيعأب سانلا نوذؤي نيذلا نويعلا لهأ نم نوكي

 كلذ نم هيلعف مهلاومأب مهرض نإ .دابعلا رض ام ردقب ةمقنلاو لابولا نم

 نيمضت ىلإ ملعلا لهأ نم ٌريثك بهذ اذهلو «مهعمتجمب وأ مهنادبأب وأ مثإ
 وأ هدالوأ وأ هلام نم اًئيش فلتأو اًدحأ ناع اذإ ينعي «فلتأ ام لك نئاعلا

 نأ بجي هنإف «كلذب رهتشا نم نإ :اولاق مهنأ امك «نمضي هنإف «مهريغ

 ‹مهرضيو سانلا يذؤي نل هد اقا نسكب هوت نأ الإ سعت

 :هوشل انك خف

 دساحلا نآل ؛نيملسملا قرفت ىلإ يدؤي هنأ :دسحلا دسافم نمو -

 ام هناوخإل بحي يذلا بلقلا بيطلا ناسنإلاو «ضغبم سانلا دنع هوركم

 : لوقن اًمتاد اذهلو .هبحي لكلا «سانلا نم اًبوبحم هدجت ءهسفنل بحي

 دوقحو دوسح ٌثيبخ لجر نالفو «دسح هبلق يف ام بيط اذه نالف هللاو

 . كلذ هبشأ امو

 ثيح ايي يبنلا ةمكح فرعن اذهبو «دسحلا يف اهلك دسافم رشع هذهف
 دجي امبر : لئاق لاق نإف ءاضعب مكضعب دسحي ال يأ «اودساحت ال» :لاق

 نم اذه لهف «ريخلا يف هريغ ىلع مدقتي نأ بحي هنأ هسفن يف ناسنإلا

 يف سفانتلا نم اذه لب ؛دسحلا نم سيل كلذ نأ :باوجلاف ؟دسحلا
 ور ےک

 اذإف ۲١[ :نيففطملا] 4 نول ولعلا لَمّعيلفاَدله ٍلِْمِل * : ىلاعت هللا لاق «تاريخلا
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 يف دسحلا نم سيل اذهف «ريخلا يف هريغ ىلع مدقتي نأ ناسنإلا ٌبحأ

 .هريغل ريخلا هركي نأ دسحلا «ءيش

 يفخي نأ اًمئاد بحي دساحلا نأ اهنم :تامالع دسحلل نأ ملعاو

 ‹تاقدص نم ريخلا يف هلام قفني «لام اذ ناسنإ ناك اذإف «هريغ لئاضف

 ريغو ملعلا ةبلط ىلع اهفقوي بتك ءارشو «قرط حالصإو «دجاسم ءانبو

 نسحملا اذه ىلع سانلا ثدحت اذإ دوسحلا لجرلا اذه دجتف «كلذ

 بحي يذلا نأل ؛اًدسح هدنع نأ كش ال اذه ءاًئيش عمسي مل هنأكو تكسي

 ريخلا لهآ نع ملكت اذإ لجرلا تيأر اذإف ءريغلل ريخلا رشن ٌبحي ريخلا

 .ميرك اذهو «نسحم اذهو ءريخ هيف اذه : لاقو مهيلع ىنثأو فاصنإب

 مكايإو انذيعي نأ هللا لأسن .دسحلا نم هتمالسو هبلق بيط ىلع لدي اذهف

 .لامعألاو قالخألا تاركنم نمو «دسحلا نم

 هيخأ ىلع ةعلسلا يف ديزي نأ وه شجنلاف «اوشجانت الو» :هلوق امأ

 وأ «عئابلا عفني وأ «يرتشملا رضي نأ ديري امنإو ءاهءارش ديري ال وهو

 .اًعيمج نيرمألا
 ماقف ءاهيف نوديازتي سانلا راصف قوسلا يف ةعلس تضرع : كلذ لاثم

 ةرشعو ةئامب لاقف ةئامب ماست «ءارشلا ديري ال وهو اهيف ديزي لعجف لجر

 ديري وأ «يرتشملا ىلع نمثلا ديزي نأ ديري هنكلو «يرتشي نأ ديري ال وهو
 امل زوجي الو ٌمارح اذهف ءاًعيمج نيرمألا وأ هل نمثلا ديزيف عئابلا عفني نأ

 نكلو «ةعلسلا يف ةبغر نع نمثلا يف ناسنإلا داز اذإ امأ .ناودعلا نم هيف

 يف ديزي: نالا نف اًريثك نإف «هب سأب ال اذهف اهكرت اهتميق تعفترا امل
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 هيلع سيل اذهف ءاهكرت اهتميق تداز اذإف «ةصيخر اهنأ ىري هنأل ؛ةعلسلا

 ىتح اهنمث يف ديزيو اهديري ةعلسلا يف ديزي نم سانلا نم نأ امك . سب
 . اًريثك اهتميق نع جرخت

 : ماسقأ ةثالث ىلع ةعلسلا يف مهتدايز ىلع سانلاف

 . مارح وهو شجن : لوألا مسقلا

 هل سيلو «هبسكتس اهنأو «ةصيخر اهنأ ىري هنأل اهيف ديزي : يناثلا

 اهنأو ةصيخر اهنأ ىأر امل نكل ءاهنيعب اهديري الو ةعلسلا نيع يف دصق

 . هب سأب ال اذهف ءاهكرت اهتميق تعفترا املف «ديزي لعج هبسكتس
 «ةعلسلا هذه يرتشي نأ ديري «ةعلسلا يف ضرغ هل نوكي نأ : ثلاثلا

 . هب سأب ال اًضيأ اذهف ءاهب رفظيو هرطاخ بيطي ىتح ديزيف

 ةبسنلاب اذهو ءاضعب مكضعب ضغبي ال يأ «اوضغابت الو» : ةا هلوقو
 ههركي : يأ هاخأ ضغبُي نأ ناسنإلل زوجي الف ‹ ضعب عم مهضعب نينمؤملل

 زوجي هنإف «ةقسفلا ةاصعلا نم خألا اذه ناك ول نكلو «هوخأ هنأل ؛ هبلق يف

 ا ىلع ا كل الم انكر هح ال فف لأ نما نأ كلل

 . ناميإلا نم هيف ام ىلع هبحأو « ةيصعملا نم هيف

 برشيو «رمخلا برشي اًملسم الجر اندجو ول اننأ مولعملا نمو
 هضغبأ نمف «رفاكلا ضغبن امك هضغبن ال اننإف «ءاليخ هبوث رجيو «ناخدلا

 صاع نمؤم نيب يوست فيك «ههجو ىلع بلقنا دقف رفاكلا ضغبي امك
 يذلا نمؤملا هركي سانلا ضعب امبر . ميظع أطخ اذه ؟رفاكلا نيبو «قساف
 بالقنا نم - هللاب ذايعلاو - اذهو «رفاكلا هركي امم رثكأ قسفلا اذه هدنع
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 . رفاكلا نم ريخ ناك امهم نمؤملاف «ةرطفلا

 نا لا معاه ىلع تح او اصلا ەق ىلع ا فنان

 ؟دحاو ءيش يف ةيهاركو بح عمتجي فيك : تلق نإف

 تيأرأ «دحاو ءيش يف ةيهاركو بح عمتجي نأ نكمي هنأ : باوجلاف

 فورسز ةيرشا لاق ةكلو ةحتارلا نما م ءاوذ كل ضو بيلا نأ ول

 رم هنأل ؛قالطإلا ليبس ىلع ءاودلا اذه بحت ال كنإف «هللا نذإب ىفشت

 هيف امل ههركتو «ءافشلل ٌببس هنأ ةهج نم هبحت كنكلو «ةحئارلا ثيبخو

 ظ .رملا معطلاو ةثيبخلا ةحئارلا نم

 نم هعم ام ىلع هبحت لب «اًقلطم ههركت ال «يصاعلا نمؤملا اذكه

 بجوت ال هايإ كتهارك نإ مث «يصاعملا نم هعم ام ىلع ههركتو «ناميإلا

 ؛ لجرلا اذه هجاوأ نأ لمحتأ ال انأ :لوقت نأب «هتحيصن نع ضرعت نأ

 هعفني نأ هللا لعلو فخحَصناو هب لصتاو كسفن ربجأ لب «هرظنم هركأ ينأل

 لجو رع هللا هادهف هتياده تدعبتسا ناسنإ نم مك «سأيت الو كيدي ىلع

 . همركو هنمب
 انتقو يف ؛قبس اميفو رضاحلا انتقو يف ةريثك اذه ىلع ةلثمألاو

 ءاودتهاف قحلا ىلإ هرعت نم ممل هللا و 21١ ديري فاعلا

 اذهف «ةريثك ةلثمأ نامزلا نم قبس اميفو «مهاعد يذلا نم نسحأ اوراصو

 هفقاومو «نيملسملا ىلع ًالولسم اًفيس ناك هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ

 ت ر وق ىلع وز را دودا
 نب رمعو .ىلاعت هللا هاده مث «ةميزهلا نم لصح ام لصحو «لبجلا
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 ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاج امل سانلا هركأ نم ناك هنع هللا يضر باطخلا

 . ةمألا هذه يف يناثلا ناكف « هللا ءايلوأ نم ناكو هللا هادهف مالسلاو

 الو اًرظنم ال لجرلا اذه قيطأ ال يننإ لقت الو «سأيت الف كلذل

 هللا ديب بولقلاف «سأيت الو بهذا لب ءهيلإ بهذأ نأ نكمي الو ءاعمسم
 . ميقتسملا هطارص مكايإو انيدهي نأ هللا لأسن « لجو رع

 دق ةيلاعفنالا ءايشألاو «سفنلا يف لاعفنا يه ءاضغبلا : لئاق لاق نإف

 بحي نأ ناسنإلا كلمي ال بحلاف «ًالثم بحلاك ناسنإلا اهقيطي ال

 اذهلو «بابسأب الإ هتبحم يف ديزي نأ وأ «هتبحم نم للقي نأ وأ ؛اًصخش
 يمسق اذه مهللا» : هتاجوز نيب مسقي وهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق

 نأ مولعملا نمو «ةبحملا يف ينعي كلم ال اميف ينمولت الف .كلمأ اميف

 نم رثكأ اهنع هللا يضر ةشئاع بحي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 . رايتخا ريغب اذه نکل «هتاجوز نم اهريغ

 «هيلع رطيسي نأ ناسنإلل نكمي ال لاعفنا بضغلا : لئاق لاق اذإف

 الإ ضيق بحت ال ًالثم تنأف «لعفب لصحي لاعفنالا :باوجلاف

 نم اهريغ وأ «كل هتمدخ .هقلخ نسح «قلخلل هعفن «هناميإ : بابسأل

 «ببسل الإ اًصخش هركت الو «هبحتف بابسألا هذه ركذت «ةريثكلا ءايشألا

 ناسنإلل يغبني كلذ عم نكل «ههركتف ةهاركلا بجوت يتلا بابسألا ركذت

 نباو «(74١5)مقر ءءاسنلا نيب مسقلا يف باب «حاكنلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(
 .(١191/1١)مقر «ءاسنلا 0 ةمسقلا باب «حاكنلا باتك «هجام
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 : لاق ايم يبنلا نأل ؛هيخأ عم ءاضغبلا بجوت يتلا بابسألا نع ضرعي نأ

 . (اوضغابت ال»

 اذإف «بابسأ اهل ةبحملاو «بابسأ اهل ءاضغبلا نإ :لوقأ ينكل

 اذهو «هللا نذإب تلاز اهنع تلفغو اهتيسانتو ءاضغبلا بابسأ نع تضرع

 ريظن وهو ‹«اوضغابت ال» هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هدارأ يذلا وه

 : لاق .«بضغت ال» : لاق ءينصوأ «هللا لوسر اي :لاق يذلا لجرلل هلوق

 ارارم دّدر «بضغت ال» : لاق «ءىنصوأ :لاق .«بضغت ال» : لاق « ينصوأ
 «بضغتال)» : لاق "0

 مآ نبا بلق يف ناطيشلا يقلب ةرمج بضغلا نإ ناسنإلا لوق دن

 . ليبس هل لب : لوقنو ءهدامخإ ىلإ هل ليبس الف «' 2 '”ثيدحلا يف ءاج امك

 . بضغلا كنع لوزي ىتح بضغلا ففخت يتلا بابسألا لعفا

 ربادتلا نم ضعب ربد مكضعب يلوي الأ دارملا لهف «اوربادت الو» : لاق

 اذه معن . سلاجملا يف كءارو سانلا رذتو سلجت نأ ًالثم ىنعمب ؟يسحلا

 كوخأ ملكتي نيح مالكلا يف ةعطاقملا اًضيأ ةربادملا نمو «ةربادملا نم

 «ربادتلا نم اذهف «هتكرتو تيلو ملكت اذإ وأ ء«هنع تددص دق تنأو كعم

 . يسح ربادتلا اذهو

 انم دحاو لك نوكي ثيحب «يأرلا فالتخا وهو «يونعم ربادت كانهو

 )١( ‹«بضغلا نم رذحلا باب .«بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)١١١١(.

  (۲)؛نئاک وه امی هباحصأ ايو يبنلا ربخأ ام ءاج ام باب «نتفلا باتك « يذمرتلا هج رخأ

 ۰۱۹/۳)مقر دخلا يف لييحلاو «(۲۱۹۱)مقر  c(1م بح : يذمرتلا لاقو
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 هيلع لوسرلا هنع ىهن اضيأ يأرلا يف ربادتلا اذهو ءرخالل فلاخم يأر هل
 . مالسلاو ةالصلا

 مدقت ةالصلا نم ملس اذإ ةوخإلا ضعب هلعفي ام ربادتلا نم نأ يدنعو

 . ىلإ اكش اذهلو «ربادتلا نم عون هيف اذهف «هوحن وأ ربش رادقم فصلا ىلع

 لوحي مث ًاليلق مدقت انملس اذإ سانلا ضعب :لاق «لاحلا هذه سانلا ضعب

 ةدهاشم نيبو ينيب لوحي هنإف سرد كانه ناك اذإ اميس ال «مامإلا نيبو ينيب

 مهفلل برقأو هل هبنأ ناك سردملا ىري ناك اذإ ناسنإلا نأ مولعمو «مامإلا

 نأ ناسنإلل يغبني اضيأ اذل «ءيشلا اذه هركي سانلا ضعبف «كاردإلاو

 ناك اذإ ءكءارو مهلعجتو كناوخإ ىلع مدقتت الف ةنطفو ةريصب اذ نوكي

 نإو «لوألا فصلا يف تنك اذإ سلجاو اًديعب مدقتو مقف عسوتت نأ كّدوب

 ‹كرهظ ءارو مهو سانلا ىلع مدقتت نأ امأ .رخأت يناثلا فصلا يف تنك

 .ربادتلا نم عون هيفو «بدألا ءوس نم عون هيف اذهف
 ال نأو «هريغل ناسنإلا نطفتي نأ اهريغ يفو ةلأسملا هذه يف يغبنيف

 نودو «سانلل ةاعارم نود «هلعف هلاب ىلع أرط ام طقف لعفي اًينانأ نوكي

 . هيلع دقني ام لعف نم رذح

 ال «ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو» :هلوق يهف ةسماخلا ةلمجلا امأ

 ةوادعلاو ةيهاركلا ىلإ يدؤي اذه نأل ؛ضعب عيب ىلع مكضعب عبي

 ةعلس ىرتشا نمل بهذي نأ : هيخأ عيب ىلع ناسنإلا عيب لاثمو . ءاضغبلاو

 اهنم نسحأ كيطعأ وأ «نينامثب اهلثم كيطعأ انأ :لوقيف ةئامب صخش نم
 اذه يفف «يناثلا عم دقعيو لوألا دقعلا خسفيو يرتشملا عجريف ةئامب
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 ةوادعلا بجوي ناودعلا اذهو «لوألا عئابلا قح ىلع رهاظ ناودع

 : ةيملسملا نس ءاضغلاو

 لسا نهكتا لإ يعذر ذأ رج ارح ل رشا كلك لامر ظ

 خسفيو عئابلا بهذيف «نيرشعو ةئامب كنم اهيرتشأ انأ :هل لوقيف ةئامب

 .خيبلا ا تسيدنالا ؛ٌمارح اضيأ اذهف «يناثلا ىلع عيبيو دقعلا

 ؟ماع وأ رايخلا نمز يف صاخ اذه له نكلو

 نمز يف ءاوس كيخأ عيب ىلع عيبت نأ كل لحي ال هنأ ماع ثيدحلا

 نمز يف كلذ ناك اذإ ام ىلع لومحم هنإ : ءاملعلا ضعب لاقو ءال وأ رايخلا

 لاثمو «دقعلا خسفي نأ عيطتسي ال هنإف رايخلا نمز ىهتنا اذإ هنأل ؛رايخلا

 ا لاير فالآ ةرشعب ةرايس صخش ىلع عاب ٌلجر : كلذ

 اهنم نسحأ كيطعأ انأ :لاقو يرتشملا ىلإ صخش بهذف «مايأ ةثالث

 تخسف :لوقيو عئابلل بهذي نأ يرتشملا ىرغأف «لاير فالآ ةرشعب
 كرام تنعي كلا تجسم : لوقيو عئابلا ىلإ صخش بهذي وأ «دقعلا

 دريو عيبلا خسفيف يف ءافلأ رشع دحأ كيطعأ انأ «لاير فالآ ةرشعب نالف ىلع

 . يناثلا ىلع اهعيبيو

 دعب ينعي « سأب ال هنإ : ءاملعلا ضعب لاقف ةدملا ءاهتنا دعب ناك اذإ امأ

 نأ سأب الف «ةثالثلا مايألا تهتناو مايأ ةثالث رايخلا هل لعجو هعاب نأ

 وأ «لقأب اهلثم كيطعأ انآ: لوقيو اهارت رتشا يذلا صخشلا ىلإ بهذي

 نأ ذئنيح هنكمي ال هنأب كلذ اوللعو .هب تيرتشا يذلا نمثلاب اهنم نسحأ

 . رايخلا نمز ءاهتنال عيبلا خسفي
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 عيبلا خسفي نأ هنكمي ال ناك نإو هنأل ؛مومعلا ثيدحلا رهاظ نكلو

 لقألا ىلع وأ «دقعلل اًدسْفُم دجوي نأ لواحي دق هنإف رايخلا نمز ءاهتنال

 كلذب هل ثدحيف «هيلع بعل هنأو هنبغ عئابلا نأ دقتعيو «هئارش ىلع مدني
 ؛اهب سأب الف ةدملا تلاط اذإ امأ «ةدملا برق عم اذهو «ءاضغبلاو ةوادعلا

 . دقعلا خسفي نأ اًريثك رسعتملا وأ رذعتملا نم هنإف ةدملا تلاط اذإ هنآل

 : تالاح ثالث انيدل نأ لصاحلاو

 الف «رايخلا نمز يف هيخأ ىلع ءارشلا وأ عيبلا نوكي نأ : ىلوألا لاحلا

 . مارح هنأ يف كش

 هيفف «ةبيرق ةدمب رايخلا نمز ءاهتنا دعب نوكي نأ : ةيناثلا لاحلاو
 . مارح هنأ حيحصلاو «ءاملعلا نيب فالخ

 ‹رثكأ وأ نيرهش وأ رهشك «ديعب نمز دعب نوكي نأ : ةثلاثلا لاحلاو

 ىلع مهنيب اميف علسلا نولدابتي سانلا نأل ؛هيف جرح الو «هب سأب ال اذهف
 . ىرخأ هوجو ىلعو .«هجولا اذه

 رخآ ىلإ صخش بهذي نأ لثم هتراجإ ىلع ةراجإلا :كلذ لثمو
 هنم نسحأ كل يدنع انأ :هل لاقو «لاير فلأب ةنسلا ناسنإ نم اًنيب رجأتسا

 . هعيب ىلع عيبلاك ناودع هنأل مارح اذهف «لاير ةئامنامشب

 هاور اميف اًحيرص ءاج دقو «هموس ىلع موسلا :اضيأ كلذ لثمو

 نكرو «رخآ نم ةعلس صخش ماس اذإ ينعي هموس ىلع موسيو «' '”ملسم

 .(508١)مقرع 1 . اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت باب «حاكنلا باتك «ملسم هجرخأ )۱(
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 فلاب يلع اهْعب : لوقي نأ لثم «دقعلا الإ قبي ملو «ةعلسلا بحاص هيلإ

 ناسنإ يتأيف «هيلع عيبي نأ مزجي لب «دقعلا متي مل نكلو « عئابلا هيلإ نكريف
 لَك يبنلا نأل ؛زوجي ال اذه نإف«ةئامو املأ اهب كيطعأ انآ :لوقيو رخآ

 . (هيخأ موس ىلع مسی ال» :لاق

 دحأل لحي الف رخآ نم صخش بطخ اذإ ؛حاكنلا يف اًضيأ كلذ لثمو

 «هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو» : ايب يبنلا لوقل ؛هتبطخ ىلع بطخي نأ

 ناسنإلل لحي الف « ضعب ىلع مهضعب نيملسملا قوقحل اًمارتحا اذه لكو

 حاكن الو موس الو ةراجإ الو ءارش الو عيبب ال ؛ هناوخإ قح ىلع يدتعي نأ

 . قوقحلا نم كلذ ريغالو

 ىلإ ريشيو انه اه ىوقتلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلع مالكلا يقب

 تقتا بلقلا ىقتا اذإف «بلقلا يف ىوقتلا نأ ىنعم انل قبس دقو «هردص

 : ىلاعت لاق «هللاب ذايعلاو - حراوجلا تغاز بلقلا غاز اذإو «حراوجلا

 هلا انو مي دب نما ر نآ افا أ اھو لع ودبل أوي نأ نأ كيد ١
 1١8[. :ةدئاملا] 4َنيِقِقلا وَلا ىك لَو اوعَمَسأَو

 ناسنإلا ناك اذإف «ناسنإلا ببسب الإ نوكي ال بلقلا غيز نأ ملعاو

 هلوق اذه ليلدو  هللاب ذايعلاو  هبلق غيزي هنإف ريخلا ديري الو رشلا ديري

 جن نسل لق نيل هاتي : ىلاعت هلوقو € مهو هَ َءاََأ آوار املك : ىلاعت
 ڪم ذأ آمي بح مكي ارح کیو يف لآ مي نإ ةعرشمألا ےت كيت
 ۷١[. :لافنألا] 4 يودع هاو ک اريعَيو

 هناعأو كلذ هل هللا رسي «ريخلل ةدارإو ةحلاص ةين دبعلا نم هللا ملع اذإف
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 (یرش ريم () قنقلكي دمر یر لأ ما :  ىلاعت هللا لاق «هیلع
 ٠١-۷[. :ليللا]

 هاخأ رقحي نأ ٌرشلا نم ئرما بسحب» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ملسملا هاخأ رقحي نأ الإ رشلا نم ناسنإلل نكي مل ول ينعي ''"«ملسملا
 نأل ؛نيملسملا هناوخإ رقح نم مثإ ةرثك ىلع لدي اذهو ءاّيفاك ناكل

 مهل دقتعيو مهربكيو نيملسملا هناوخإ مظعي نأ ملسملا ىلع بجاولا

 - يفكي ام و ا بيس يي ا

 . ةمالسلا هللا لأسن

 . «ةضرعو هلامو همد : مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» : ويك لاق مث

 لك يف يأ« ةثالثلا رومألا هذه يف م ىلع مارح ملسملا نأ ينعي

 حارجلاو لتقلاك : مدلا ؛ءيش لك نمضتت ةثالثلا رومألا هذه نأل ؛ءيش

 هل لاملا لكأو «لاملا لكأك :لاملاو «ةبيغلاك : ضرعلاو ءاههبشأ امو

 نأ اهنمو  اًرهق لاملا ذخأ وهو بصغلا اهنمو «ةقرسلا اهنم ؛ةريثك قرط

 .«كلذ ريغو «هل سيل ام يعدي نأ اهنمو «هريغل نيّدلا نم هيلع ام دحجي

 همدو هلام يف هاخأ مرتحي نأ ملسملا ىلع بجيو «مارح ءايشأ هذه لكو

 . هضرعو

 )١( ص هجيرخت مدقت )051(.



 نيملسملا تامرح ميظعت باب
 سس( ل ب ججاتججج

4 7 
 ”r هدو وع

 ىتح ْمكُّذَحَأ ْنِمّؤُي ًال» :لاق يَ يبنلا نع ُهَنَع هللا ّيِضَر  سْنأ ْنَعَو 9

 لاقف «اًمولظم وأ اًملاظ كاخَأ دصنا» : هللا لوُسَر لاق :لاق ُهْنَعَو سه ۷

 ؟ُهْرُصْنَأ فيك اًمِلاَظ ناك نإ َتْئََرَأ ءاَموُلْظَم َناَك اَذإ ُهْرصْنأ هللا َلوُسَر اي :ّلُجَر
 ."'”يراخبلا هاور «ُهْرُصَن َكِلَذ َنف ,مْلُظلا َنم - ُهُعْنْمَت ؤأ ُهَرِجْحَت» :لاق

 حرشلا

 هللا يضر كلام نب سنأ نع هلقن اميف  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» : لاق ايي يبنلا نأ «هنع

 بحي نأ ؛طرشلا اذهب الإ ناميإلا مات اًمح اًئمؤم نوكي ال ينعي :نمؤي ال

 ينعي ءرشلا كرت نم هسفنل بحي امو «ريخلا نم هسفنل بحي ام هيخأل
 لماعي ناسنإلا ناك اذإو ءاّثح نمؤملا وه اذه «هسفنل هركي ام هيخأل هركيو

 بذكي وأ «مهنوخي وأ مهشغي نأ نكمي ال هنإف ةلماعملا هذه هناوخإ

 . كلذ لثم هب لعفُي نأ بحي ال هنأ امك «مهيلع يدتعي وأ «مهيلع

 بحأ وأ «هسفنل هبحي ام هيخأل هرك نم نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 . ناميإلا لماك نمؤمب سيل ينعي «نمؤمب سيلف هسفنل ههركي ام هيخأل
 هركت ام كيخأل تببحأ اذإ بونذلا رئابك نم كلذ نأ ىلع لديو

 )١8(. ص هجيرخت مدقت 600

 )١5(. ص هجيرخت مدقت )۲)
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 0 . كسفنل بحت ام هل تهرك وأ «كسفنل

 ىلع ءاذه ىلع كسفن يبرت نأ ملسملا يخأ كيلع بجيف اذه ىلعو

 يبنلا نع حصو «ناميإلا ققحت ىتح كسفنل بحت ام كناوخإل بحت نأ
 وهو هتينم هتأتلف «ةنجلا لخدُيو رانلا نع حزحزي نأ بحأ نم» : لاق هنأ ةي
 لوألا ؟'”«هيلإ ىتؤي ام سانلا ىلإ يتأب نأ بحيو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 - رخألا مويلابو نمؤت تنأو ةينملا كيتأت «دابعلا قح يناثلاو ؛هللا قح
 نأ بحت ام كيخأل يتأي نأ بحت نأو  كلذك مكايإو انلعجي نأ هللا لأسن

 . كيلإ ىت
 وأ اًملاظ كاخأ رصنا» : ل يبنلا لوق نم يناثلا نا ثيدح امأو

 يأ «كاخأ رصنا» ء«هرضي ام عفد يأ ريغلا نع عافدلا ىنعمب رصنلا «اًمولظم

 هللا لوسر اي :لجر لاقف ءاّمولظم وأ اًملاظ ناك ءاوس «هرضي ام عفدا

 فيك :لاق لب «هرصنأ الف :لقي ملو ؟هرصنأ فيكف اًملاظ ناك نإ تيأرأ

 لاق وأ  هعنمت» :لاق «هرصنأ فيك ينربخأ نكلو هرصنأس ينعي ؟هرصنأ

 يدتعي نأ ديري لجرلا اذه تيأر اذإف ء«هرصن كلذ نإف ملظلا نم  هزجحت
 نأ هرصنف اًمولظم ناك اذإ امأ «هعنمت نأب يأ هرصن اذهف هعنمتف سانلا ىلع

 . ملاظلا هنع عفدت

 ملاظلا رصن بوجو ىلعو «مولظملا رصن بوجو ىلع ليلد اذه يفو
 . لَك يبنلا هركذ يذلا هجولا اذه ىلع

 )١( .ءافلخلا ةعيبب ءافولاب رمألا باب «ةرامإلا باتك «ملسم هجرخأ . . « رقم)۱۸٤٤(.
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 ٨۸ - قح» :لاق اب هللا لوُسَر نأ ُهَنَع هللا يضَرةَرْيَرُه يبا نڪو المُسْلِم 

 ةباَح إو نْيانَجْلا ٌعابّتاَو ءٍضيِرَمْلا ٌةَداَيِعَو ءمالسلا دَر :ٌنسْمْح ملسملا ىلع

 .''"هدلع م قفتم «سطاقلا ُتِيِمْشَتَو ,ةّوعّدلا

 َكاَعَد ادو ءهْيَلَع 0 ةتيقل اَذِإ :ٌتِس ِمِلْسُمْلا ٌقَح» :ملسمل ةياور يفو

 ءضِرَم اَذِإَو 3 ,هتمشف ُهَتمَشَف هللا َدِمَحَف َسطَع اَذإ و هَل صاف < َكَحَصْنَتْسا اَذِإَو ,ةّبِجأف

 حرشلا
 هللا يضر ةريره يبأ نع هلقن ام انه  ىلاعت هللا همحر  فلؤملا ركذ

 «ةريثك هيخأ ىلع ملسملا قوقحو «هيخأ ىلع ملسملا قوقح نايب يف هنع

 ءافتحاو اهب ةيانع ةريثك ءايشأ نم ةنيعم ءايشأ ركذي اًنايحأ ةي يبنلا نكل

 هنأ لَك هللا لوسر نع  هنع هللا يضر  ةريره وبأ هركذ ام كلذ نمف ءاهب

 كيلع مّلس اذإ ينعي «مالسلا در :سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح» :لاق

 هتيقل اذإ : : تس ملسملا ىلع ملسملا قح» : يناثلا ثيدحلا يفو «هيلع ٌدرف

 . «هيلع مّلسف

 .(هيلع ملسف هتيقل اذإ) هلوق نم دالا مالسلا ءادتبا : نارمأ ناذهف

 .ةدكؤم ةنس مالسلا ءادتباف ««مالسلا در» هلوق نم ذوخاملا مالسلا درو

 ءملسمو «(١٤۲٠)مقر «زئانجلا عابتاب رمألا باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(51561؟) مقر ءمالسلا در ملسملا ىلع ملسملا قح نم باب « مالسلا باتك

 «مالسلا دز ملسملا ىلع ملسملا قح نم باب ءمالسلا باتك ءملسم هج رخأ )۲(

 .(51١5؟)مقر
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 يف امأ «مايأ ةثالث ىلع داز اميف اًمارح ناك ُرُجّهلا هكرتل لماحلا ناك اذإو

 رجهي نل ناسنإلا نأ مولعملا نمو «هرجهت نأ سأب الف لقأف مايأ ةثالثلا

 هاخأ رجهي نأ ملسملل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا زاجأف «ببسل الإ هاخأ

 الو «ءيش سوفنلا يف نوكي دقف ءرشب ناسنإلا نأل ؛لقأف مايأ ةثالث

 . لقأف مايأ ةثالث هل صخُرف « مالسلا دري نأ وأ «هيلع ملسي نأ ءرملا لمحتي

 ىلع يشاملا نمو «ريبكلا ىلع ريغصلا نم نوكي مالسلا ءادتباو

 ةعورشملا مالسلا ةغيصو «هبسحب لك «يشاملا ىلع بكارلا نمو «دعاقلا

 نأ درلاو ءزئاج امهالك «مكيلع مالسلا وأ .كيلع مالسلا :لوقي نأ

 . مالسلا مكيلعو وأ «مالسلا كيلع : لوقي

 هيخأ ىلع ملسملل يتلا قوقحلا نم نأ نّيب كي يبنلا نأ انل حضتي اذهب

 . ءادتباو ادر مالسلا

 دصُق نم ىلع نيع ضرف «ٌيضرف هرو نس هءادتبا نأ مالسلا مكحو
 مالسلاو «مهدحأ در ئزجي هنإف «ةعامج هب دصف اذإ ةيافك ضرفو «هب
 رشعب ةنسحلا نأل ؛هلاثمأ رشع هلف ناسنإلا هب ماق اذإ تانسحلا نم ةنسح

 رشع كلف كيلع مالسلا :تلقو كيخأ ىلع تملس اذإ ينعي ءاهلاثمأ

 . هيلإ نوكت ام جوحأ هدجت اّيقاب اًرجأ تانسح

 كلف هيلع تملسف اًدحأ تيقل املك : صخشل ليق ول هنأ ملعن نحنو

 مهيلع ملسيل سانلا بلطي ناسنإلا تدجول .دحاو مهرد ةميلست لكب

 رجألاو «لوزيو ىنفي دحاولا مهردلا نأ عم «دحاولا مهردلا اذه ءاغتبا

 هلضفو هوفعب مكايإو هللا انلماع . هيلإ نوكت ام جوحأ هدجتو ىقبي باوثلاو
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 . ميرك داوج هنإ هناسحإو

 ملست نأ نيملسملا كناوخإ نم دحأ كيقل املك كل يغبني يذلاف

 دوهيلا اوءدبت ال» : لاق ةي يبنلا نأل ؛هيلع ملست الف ملسملا ريغ امأ «هيلع

 '”(هقيضأ ىلإ مهورطضاف قيرط يف مهومتدجو اذإو «مالسلاب ىراصنلاو

 .يلصي ال يذلاك دترملاو دحلملاو كرشملاو ينارصنلاو يدوهيلاف

 ‹مهيلع مالسلا ءادتبا لحي ال ءالؤه لك ءاهب رفكي ةعدب عدتبملاو

 اذإ «هب اوملس ام لثمب مهيلع درف اوملس اذإ نكل «كيلإ سانلا برقأ اوناك

 : لق مكيلع مالسلا :اولاق اذإو ءاّبحرمو ًالهأ : لقف ءاّبحرمو ًالهأ :اولاق

 : لوقي وأ «مكيلع مالسلا :لوقي وه له تككش اذإو «مالسلا مكيلعو

 . مكيلعو : لقف ‹مكيلع ماسلا

 كلذو «مكيلعو : لقف ماللاب مكيلع مالسلا : لاق هنأ نقيتت مل اذإ لب

 : نولوقي نكل هيلع نوملسيف هباحصأو ةئ يبنلاب نورمي اوناك دوهيلا نأ

 دوهيلا نإ» : 4ي يبنلا لاقف .«توملا ينعي ماسلاو ءاهنومغدي مكيلع ماسلا

 نوعدي اوناك نإ : يأ ''«مكيلعو :اولوقف «مكيلع ماسلا :اولاق مكوقل اذإ

 مهيلعف توملاب انيلع نوعدي اوناك نإو «مالسلا مهيلعف مالسلاب انل

 + ىراز ذأ ATS حتي ميَيح ادو ل لدعلا نم اذهو «توملا

 «ةمذلا لهأ ءاكحأ» هباتك يف هللا همحر- ميقلا نبا ركذ اذهلو «[87 :ءاسنلا]

 )١( (511172مقر « . . . مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا باب «مالسلا باتك «ملسم هجرخأ .
 ) )۲,(5751/)مقر «مالسلا ةمذلا لهأ ىلع دري فيك باب «ناذئتسالا باتك «يراخبلا هجرخأ

 .مالسلاب باتكلا له ءادتبا نع ىهنلا باب «مالسلا باتك ‹«ملسمو . . « رقم)5١175(.
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 . مالسلا مكيلع : لوقت نأ كلف نّيب مالكب مكيلع مالسلا : اولاق اذإ مهنأ

 نأ ةدئافلاو «مهرجهاف ةدئاف مهرجه يف ناك نإف يصاعملا لهآ امأو

 مهنأل ؛ مارح مهرجهف ةدئاف مهرجه يف نكي مل نإو «مهتيصعم نع اوعلقي

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقف نينمؤملا نم اوناك اذإو «نينمؤملا نم

 اذه ضرعُيف نايقتلي «ثالث قوف نمؤملا هاخأ رجهي نأ دحأل لحي ال»

 ءاًديفم رجهلا ناك اذإ امأ «''”«مالسلاب أدبي يذلا امهريخو ءاذه ضرعُيو

 .«بجاو امإ «بولطم وهف ءاهنع نوهتنيو «ةيصعملا نع نوعدتري ثيحب
 . بحتسم امإو

 هنع هللا يضر كلام نب بعك رجه ةدئاف نم لصح ام ىلإ رظناو

 ةوق نم مهل لصح اذامو«كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيح ؛هيبحاصو

 ام لجو رع هللا نم جرفلا راظتناو «لصح ام ىلع ربصلاو ناميإلا

 يذلا« نيملاعلا بر مالک هب اولان «تابوثملا مظعأ نم وه ام هب اولان

 َنِم ْنَم .تاولصلا يف ىتح ملسم لك نم راهنلاو ليللا يف أرقي
 ٍةكلَملَأ لَعو# !؟ةلفانلاو ةضيرفلا :تاولصلا يف هيلع ىنثي سانلا

 رهسفنأ هع ٌتقاَصَو تَن امي ضرالا مهل َتفاَص اإ هَّيَح اوُفْلُخ تملأ

 ا دز اوم قيما ف ڈ وإ لإ هلأ م الم ال نأ ًاوُنطَو

 نکل .مهئامسأب اوركذي مل اوناك نإو ‹ صن اذهو ء[۸١۱ :ةبوتلا] € ميجا

 (ITTY) مقر .ةفرعملا ريغو ةفرعملل مالسلا باب :ناذكسالا بناتك ‹يراخبلا هج رخأ )۱(

 .(١501)مقر « . . . ثالث قوف رجهلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك « ملسمو
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 . مهاوس نم ىلع قبطني ال فصوب اوركذ

 مدن دمال اَمَو # : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا نم ك

 نأب ء[۲۱- ۱۹ :ليللا] 4 نضرب قوس ب للا در وجو ءاعیبآ الل 9 رخ محي نم
 ملعن ال كلذلو «ةثالثلا ءالؤهل لصاحلا صنلاك سيل اذهف ركبوبأ وه اذه

 . ةثالثلا ءالؤه ىلع ينثأ ام لثم صنلا اذهب هيلع ينثأ ةباحصلا نم اًدحأ نأ

 لاقو «مهملكي ال ةليل نيعبرأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهرجه دقو

 نأ مهرمأ نيعبرألا مامت دعبو ءدحأ مهملكي الف «مهوملكت ال : سانلل

 يذلا لوسرلا - كلام نب بعك ىلإ لوسرلا ءاج املو «مهءاسن اولزتعي
 دعتسم انأف ينعي  اهقلطأأ : بعك هل لاق  هتأرما لزتعي نأب كي يبنلا هلسرأ

 الو كتأرما لزتعت نأ كرمأ ةي يبنلا نإ «يردأ ال : لوسرلا لاق ؟اذام مأ

 ال يتلا ةميظعلا ةنحملا هذه عم ميظعلا لاثتمالا اذه ناك فيك رظناف «يردأ

 . لجو َّزع هللا همصع نم الإ اهنم وجنيف بلق ىلع درت
 ءاهنم ةبوتلا وأ ةيصعملا ليلقت يف عفني ناك اذإ هرجه نأ لصاحلاف

 اذإ اما ا تاحتسالا لييس ناغرا ةهترحولا ليس ناغاامإ ةت طم ها

 نأل ؛هرجهت الف ريخلا لهأ نم روفنو اًوتع يصاعلا ديزي امنإو عفني ال ناك

 صقان هنكل «نمؤم وهف ملسم وهو يصاعملا نم هدنع ناك امهم ناسنإلا

 ظ .ناميإلا

 هتيب يف عطقناو ضرم اذإ ضيرملا : ضرملا ةدايع وهف يناثلا قحلا امأ
 هوركذي نأ يغبني ام هوركذيو هودوعي نأ نيملسملا هناوخإ ىلع اًّقح هل نإف

 .نآرقلا ةءارقو «رافغتسالاو ءركذلا ةرثكو «ةيصولاو «ةبوتلا نم «هب
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 نأ لثم ؛ءافشلاب هل نوعدي كلذكو «ةحلاصلا لامعألا نم كلذ ريغو

 . كلذ هبشأ امو « هللا ءاش نإ روهط سأب ال :اولوقي

 اذإو «مهاخأ نوملسملا دوعي نأ دبال «ةيافك ضرف ضيرملا ةدايعو

 ضيرملا ناك اذإ نيع ضرف نوكت دقو «ةيافكلا هب تلصح مهنم دحاو هداع

 نوكتف ةبجاو ماحرألا ةلص نإف «ةلصلا نم هتدايع تدعو «براقألا نم

 ع صوت
 الأ : اهنم اًبادآ ضيرملا ةدايعل اوركذ هللا مهمحر  ءاملعلا نأ ملعاو

 امو هبرشو هلكأو همون نعو هلاح نع لاؤسلاب هتثداحم ضيرمل دئاعلا رثكي
 نأ بحي الو رجضتي ناك اذإ امأ «هب رسُيو اذهب سنأي ناك اذإ الإ « كلذ هبشأ

 مالكلا هعم عبتت ال كنإف ‹ ىضرملا ضعب لاح وه امك هعم مالكلا دحأ رثكي

 تال ءاسملا رقت الو

 هل نوكي دق هنأل ؛لیطیو هدنع ماقملا رثكي ال نأ يغبني :اولاق كلذل

 نكل «دحأ هدنع سولجلا ليطي نأ بحي الو «هسفن يف وأ هلهأ عم ةجاح

 . ةحلصملا هيف ام رظنت كنإف «حرفيو اذهب سنأتسي هنأ تملع اذإ

 اهيف بلاغلا نوكي يتلا تاقوألا يف هروزي ال نأ اضيأ يغبني :اولاقو

 دكنيو هرجضي كلذ نأل ؛اذه هبشأ امو ليللاو ةلوليقلاك ؛ةحارلاو مونلا

 . لاحلا هيضتقت ام بسح اًيشعو ةركب نوكي لب «هيلع

 ' اًحابص هيتأي ثيحب «هتدايع نم رثكي نأ اضيأ يغبني الو :اولاق
 . كلذ ةجاحلا تضتقا اذإ الإ ء«ءاسمو

 ام لك يف ةحلصملا ىعاري نأ يغبني ضيرملل دئاعلا نأ :لصاحلاو -
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 هل نأ ملعُي امم ضرملا ناك اذإ هنإ مث «كرتي ام لك يفو ضيرملا عم نوكي

 اذإ ةنس وه لب حابم ءاودلا نأل ؛ءاودلا اذه هل ركذت نأ يغبنيف اًئيعم ًءاود

 اووادت الو اووادت» :لاق ةي يبنلا نأل ؛نظلا ىلع بلغو هعفن يجر

 . "2”(مارحب

 له لهجي ىضرملا نم اًريثك نأل ؟يلصي فيك هلأسي نأ يغبني كلذكو

 اذه نأل ؟عمجي وأ اهتقو يف ةالص لك يلصي لهو ؟مميتلاب وأ ءاملاب يلصي

 ظ . ىضرملا ضعب ىلع ىفخي دق مهم رمأ
 مهل زاج ؛عمجلا مهل زاج اذإ هنأ نونظي ىضرملا ضعب نإ ىتح

 اذإ معن ءاهل هبنتلا بجي يتلا ءايشألا نم هذهو «مهدالب يف مهو رصقلا

 امأ «عمجيو رصقي نأ هلف ؛هدلب ريغ يف ىفشتسم ىلإ اًرفاسم ضيرملا ناك

 ؛ اهتقو يف ةالص لك يلصي نأ هيلع قش نإ نكل «رصقي الف هدلب يف ناك اذإ

 ال رصقلاو عمجلا نأل ؛رصق الب عمج هنكل «هدلب يف ناك ولو عمجلا هلف

 ءرصقلا نود عمجلا عرشي دقو «عمجلا نود رصقلا عرشي دق ؛نامزالتي

 يف ةالص لك يلصي نأ هيلع قشي يذلا رفاسملاف ءاًعيمج ناعرشي دقو

 رفاسملاو ءرصقلاو عمجلا هل عرشُي ريسلا وب َدَج دق نوكي ثيحب اهتقو

 يذلا ميقملاو «سأب الف عمج نإو «عمجلا نود رصقلا هل عرشي ميقملا

 . رصقلا نود عمجلا هل عرشي تقو لك يف ةالصلا هيلع قشي

 ملسملا قح نم نإف ءاهعييشتو زئانجلا عابتا :وهف ثلاثلا قحلا امأ

 )١( .ةهوركملا ةيودألا ىف باب «بطلا باتك «دواد وبأ هجرخأ رقم)۳۸۷٤(.
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 يف وأ دجسملا يف ءاوس  ىلصملا ىلإ هتيب نم هتزانج عبتي نأ هيخأ ىلع

 ةزانجلا دهش نم» : لاق هنأ كي يبنلا نع تبث دقو «ةربقملا ىلإ بوخا ناكم

 .  «ناطاريق هلف ؛ نفدت ىتح اهدهش نمو «طاریق هلف ؛اهیلع ىلصيي ىتح

 يفو ''”2نيميظعلا نيلبجلا لثم» : لاق ؟هللا لوسر اي ناطاريقلا امو : ليق

 . ريبك رجأو ميظع لضفاذهو '"”(دحأ لثم امهرغصأ» :ةياور

 دقل : لاق ثيدحلا اذه  امهنع هللا يضر  رمع نب هللا دبع غلب املو

 هللا يضر اهعبت الإ ةزانج ىري ال كلذ دعب راص مث «ةريثك طيرارق يف انطرف

 يف نيميظعلا نيلبجلا لثم ناسنإلا لصحي نأ ةمينغ ؛ةمينغ هذه نأل ؛هنع

 ؛ هيلإ نوكي ام جوحأ وه موي يف هاقلي ؟هاقلي ىتم رجألا اذهو «ريسي لمع

 هعفنت ةجوزاالو .ةبارق الو .عاتم الو رانيد الو ء«مهرد هدنع سيل موي يف

 مث ءاهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا عبت اذإ وهف .حلاصلا لمعلا الإ «ةمايقلا موي

 . دحأ لثم امهرغصأ نيميظعلا نيلبجلا لثم ناطاريق هلف «نفدت ىتح

 لوقي «هلآم يف اًركفم ءاعشاخ نوكي نأ ةزانجلا عبتا نمل يغبنيو

 وأ بيرق نع ءانقانعأ قوف يذلا اذه لامك كلآم تنأ يسفن اي : هسفنل

 سانلا برقأ نأ ركذتي «ليحرلا اذه ركذتيو «بيرق نع نوكي امبرو «ديعب

 فرصني مث كنفدم ىلإ كلمحي يذلا كيلإ سانلا برقأو «هنع ىلختيو

 .ملسمو «(٣۱۳۲)مقر ‹ نفذت ىتح رظتنا نم باب ‹زئانجلا باتك ‹«يراخبلا هج رخ )۱(

 .(٥٤٩)مقر ءاهعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف باب ‹زئانجلا باتك

 .(450)مقر ءاهعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف باب «زئانجلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)



 نيملسملا تامرح ميظعت باب
 سس 00.0, رس جلا

 ارش نإو «ريخف اًريخ نإ «كلامعأب اًديحو دحللا اذه يف كعديو كنع 2

 يف ثدحتي نأ ةزانجلل عبتملا ناسنإلل هركي :ءاملعلا لاق اذهلو ءرشف

 . كحضيو مسبتي نأ وأ ءايندلا رومأ نم ءيش

 يغبنيف ءاهنفد رظتنت تسلجو «ةربقملا ىلإ تلصو اذإ اضيأ كلذكو

 «لجرلا اذه نفد رظتنا امك كنفد رظتنُي فوس كنأو «كلآم يف ركفت نأ

 امنيح «هباحصأ لئ يبنلا هب ثدح امب مهتثدحو سانأ كلوح ناك اذإو

 سلجف ءدَحلُي اًملو ربقلا ىلإ ىهتناف ءراصنألا نم لجر ةزانج يف جرخ

 تكني - دوع يأ - ةرصخم هدي يفو «هباحصأ هلوحو مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوكي امب هباحصأ ثدحيو ركفيو مالسلاو ةالصلا هيلع ربتعي «ضرألا اهب

 نيبو ةظعرملا ن اا نورك یخ ولا دعو ناال
 . ةزانجلا عييشت

 ضعب يف نآلا انناوخإ ضعب هلعفي امك ةظعوملا هذه تسيل نكلو
 يف افورعم سيل اذه نإف «سانلا ظعي اًبيطخ لجرلا موقي ثيح ؛تالحملا

 يبنلا سلج امل نكل «هباحصأ دهع الو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دهع

 امب سلاجملا ثيدح مهثدح هباحصأ سلجو تيملا اذه دحل رظتني كي

 . بساني امبو مهعفني
 ناكو «هتانب ىدحإ نفد اًرضاح مالسلاو ةالصلا هيلع ناك كلذكو

 ,((05/!4)مقر «هباذعو ربقلا ىف ةلأسملا ىف باب «ةنسلا باتك .«دوادوبأ هجرخأ )١(

 .(۲۸۸ «۲۸۷ /٤)ہقر «دنسملا يف دمحأو



 تس نيحلاصلا ضاير حرش
 نم مكنم ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ناعمدت هانيعو ربقلا ريفش ىلع

 الفأ هللا لوسر اي :اولاق «رانلا نم هدعقمو ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ

 قلخ امل رسيم لكف اولمعا ءال» : لاق ؟انل بتك ام ىلع لكتنو لمعلا عدن

 ةواقشلا لهأ امأو .ةداعسلا لهأ لمعل نورسييف ةداعسلا لهأ امأ «هل

 ا یاو نط نم اا # : ىلاعت هلوق أرق مث «ةواقشلا لهأ لمعل نورسييف

 0 بدو يَ قْعَْسأَو لخت نم ماو ر یر رسی لرل قسحلاب َقَّدَص َةَدَصَو

 لهأ نم مكايإو انلعجي نأ هللا لأسن O vp ه  ٠١[«

 . ىرسعلا اوبنجو ىرسيلل اورسي نيذلا «ةداعسلا

 وثحي نأب ؛نفدلا يف كراشي نأ ناسنإلل يغبنيف نفدلا يف اوعرش اذإف

 اذإف «نفدلا ءاهتنا ىلإ كراش ءاش نإو «فرصني مث تايثح ثالث هيديب

 اورفغتسا : سانلل لاق «ملاعلاك اعاطم ناك اذإو «هيلع فقو هنفد نم اوغرف

 نفد نم غرف اذإ ايب يبنلا نإف «لأسي نآلا هنإف تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل

 نآلا هنإف تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا» :لاقو هيلع فقو تيملا

 ةرخآلا ملاعل هوملسو هنم سانلا ىهتناو هنفد نم غرف نيح نآلا “لسي

 بيجيف «هيبنو هنيدو هبر نع هنالأسي ناكلم ها ؛ةرخآلا ملاع هيتأي

 ءهباحصأ دوعقو ربقلا دنع ثدحملا ةظعوم باب «زئانجلا باتك ‹«يراخبلا هجرخأ )١(

 .همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب ءردقلا باتك «ملسمو .(177)مقر

 .(۷٤۲۹)مقر

 ‹فارصنالا تقو يف تيملل ربقلا دنع رافغتسالا باب «زئانجلا باتك ءدواد وبأ هجرخأ (۲)

 .(۳۲۲۱)مقر



ereي  

 نأ هللا لأسأ - دمحم ييبنو «مالسإلا ينيدو «هللا يبر :ًالئاق نمؤملا

 . باوجلا اذهب بيجي نمم مكايإو ينلعجي
 تعمس «يردأ ال -اه-اه :لوقيف «كاشلا باترملا نمؤملا ريغ امأ

 لاب ذايعلاو هبلق ىلإ ناميإلا لصي مل : ينعي «هتلقف ايش نولوقي سانلا
 هتبث مهللا «هل رفغا مهللا :لوقتو نفدلا ءاهتنا دعب فقت نأ كل يغبنيف

 اذإ ناك ةي يبنلا نأل ؛ هتّيث مهللا . هل رفغا مهللا ءهتّبث مهللا . هل رفغا مهللا

 . فوقولا ةلاطإ ىلإ ةجاح الو فرصنت مث اًنالث وعدتف . ""اًتالث اعد اعد

 مهو مهلاعن عرق عمسيل هنإ ىتح تيملا نع سانلا فرصنا اذإو

 «هنع نوفرصني مهو ضرألاب هبرض يأ «لاعنلا عرق عمسي «هنع نوفرصني
 «ربقلا يف هناسلجيو «هیبنو هنيدو هّبر نع هالأسو هاسلجأف «ناكلم هءاج

 «مئاق هنأ هسفن ىري نآلا مئانلا نأ امك «سلجي هنكل اًقيض ربقلا ناك نإو

 لاوحأ نأل «هنم كرحتي مل هشارف يف فحتلم وهو «دعاق هنأو «شام هنأو

 لاوحأ ىلع قبطنت ال ءايشأ هيفف ءمظعأو ايندلا لاوحأ نم غلبأ خزربلا

 اهلك ةربقملاو ءرصبلا دم هربق يف هل حسفي نمؤملا تيملا وه اهف ءايندلا
 لاوحأب ساقت ال ةرخآلا لاوحأ نكل ءرصبلا دم تسيل يهف «ءيشب تسيل

 رومأ نم ال هللا لوسر نع مص وأ هللا باتك يف ءاج اميف انبجاوو ءايندلا

 ىلع هللاو ءانبر دنع نم لكو ءانمآو ءانقدصو ءانعمس :لوقن نأ «ةرخآلا

 . ريدق ءيش لك

 )١( «نيكرشملا ىذأ نمی يبنلا يقل ام باب «ريسلاو داهجلا باتك ءملسمهجرخأ رقم)١795( .



 ت س نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 نأ هاعد اذإ هيخأ ىلع ملسملا قح نمف :ةوعدلا ةباجإ : عبارلا قحلا

 اذإ «ملعن اميف ءاملعلا نيب فالخ الب ةعورشم ةوعدلا ىلإ ةباجإلاو «هبيجي

 ةلمتشم ةوعدلا نكت ملو «ةيصعملاب اًرهاجم نكي ملو ءاّملسم يعادلا ناك

 يف الإ ءاملعلا روهمج دنع بجت ال اهنكلو ءاهتلازإ عيطتسي ال ةيصعم ىلع

 اذإ ةبجاو ةباجإلا نإف لوألا مويلا يف ةرم لوأ جوزلا هاعد اذإ ؛سرعلا ةوعد

 . اهانركذ يتلا ةقباسلا طورشلاب هنّيع

 الإ ةباجإلا عرشت الو لب «ةباجإلا بجت الف ملسم ريغ يعادلا ناك نإف

 همالسإ ءاجرك ةحلصم كلذ يف ناك اذإف ءةحلصم كلذ يف ناك اذإ

 يدوهي ةوعد باجأ يي يبنلا نأل ؛ملسملا ريغ ةباجإب سأب الف فيلأتلاو

 . ةنيدملا يف هاعد

 وأ «ًالثم ةيحللا قلحك ةيصعملاب اًرهاجم اًملسم يعادلا ناك نإو

 هتباجأ نإف «تامرحملا نم كلذ ريغ وأ «قاوسألا يف اًنلع ناخدلا برش

 يف تسيل ناك نإو «هباجأ ةحلصم هتباجإ يف ناك نإ نكلو «ةبجاوب تسيل

 ىأر اذإ ثيحب ةحلصم هتباجإ مدع يف ناك نإف ؛ترظن ةحلصم هتباجإ

 بجت الف «بانأو بات هتوعد نوبيجي ال سانلا نأو ءرجه دق هنأ هسفن

 تعش نإ ؛رايخلاب تنأف كلذ نم ةدئاف ال ناك نإو «هيدهي هللا لعل هتوعد

 . بجت الف تئش نإو «بجأف

 تبجو رييغتلا ىلع ارداق ناسنإلا ناك نإف ركنم ةوعدلا يف ناك اذإو

 : نيهجو نم «ةباجإلا هيلع
 . ركنملا ةلازإ : لوألا هجولا



 سس 0k نيملسملا تامرح ميظعت باب
 يف كلذ ناكو «سرعلا يف ناك اذإ هيخأ ةوعد ةباجإ : يناثلا هجولاو

 . موي لوأ

 يف ناك ول امك هرييغت عيطتست ال ةوعدلا يف ركنم كانه ناك اذإ امأو

 زوجي ال هنإف «ةمرحم ٍناغأ كانه ناك وأ «ةشيش وأ «ناخد برش ةوعدلا

 بحت نأ كلل

 ىلإ بيجت تنأو «رخآ لحم يف ركنملا ناك اذإ الإ : ملعلا لهأ لاق

 ّدعل مهتباجإ تكرت ول نيذلا كبراقأ نم يعادلا ناكو «ركنم هيف سيل لحم

 هيلع بترتي رجهلا ناك نإو «لاحلا هذه يف ةباجإلاب سأب الف «ةعيطق كلذ
 هنأ ملعت تنأو كبيرق كاعد ول ًالثم ينعي .هرجهاف ةيصعملا هذه كرت

 يف نوكي ال نأ : طرشب الإ كبيجأ ال :هل تلقو «مرحم ةوعدلا يف نوكيس

 الف مرحملا دوجو ىلع ّرصأ نإ امأو «بجأف كلذب لبقو «مرحم ةوعدلا

 هيف نوكي هبلقب هل ناسنإلا ةهارك عم ولو مرحملا روضح نأل ؛بجت

 نأ بتكلا يف مكب رَت دقو :  ىلاعت هللا لوقل ؛ لعافلل اكراشم ناسنإلا

 ٍثيِدَح ىف اوُضْوي َّقح مهم اودع اله اه اكسبو اي فک مآ تن مَع اد
 ظ . ةوعدلا ةباجإ مكح اذه 1٠[ :ءاسنلا] مهاد | كت ورع

 ىلع ملسملا قوقح نم نأ ينعي : سطاعلا تيمشت : سماخلا قحلاو

 اهجرخأ يتلا ىلوألا ةياورلا يف اذكه «سطع اذإ هتمشي نأ ملسملا

 انني ملسم اهجرخأ يتلا ةيناثلا ةياورلا يفو «ملسمو يراخبلا

 . هللا دمح اذإ امب كلذ دّبقف «(هتمشف هللا

 هللا كمحري : لق ىنعي «هتمشف هتعمسو هللا دمحو لجرلا سطع اذإف



 نيحلاصلا ضاير حرش ظ
 2تيبااااااال7ب7ب CD ع

 .مكلاب حلصيو هللا مكيدهي :لوقي نأ هيلع بجو « هللا كمحري تلق اذإف

 هللا مكيدهيا : باوجلا يف لوقي هنأ هيي يبنلا نع ثيدحلا ءاج اذكه

 . "”«مكلاب حلصيو
 : ينعي ؟ةيافك ضرف وأ نيع ضرف دمح اذإ سطاعلا تيمشت له نكل

 نم لك ىلع دبال مأ «ةعامجلا نع هتمش اذإ ةعامجلا نم دحاو يفكي له

 تيمشتلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ هنأ :باوجلاو ؟هتمشي نأ هعمس

 اندحأ لاقف «هلل دمحلا لاقو لجر سطعو ةعامج انك اذإف ؛ةيافك ضرف

 . ىفك هللا كمحري : هل

 نأل ؛هعمس نم لك ىلع نيع ضرف هتيمشت لب :ءاملعلا ضعب لاقو
 رهاظو «هللا كمحري لوقي نأ هعمس نم لك ىلع اًقح ناك» :لاق ب يبنلا

 لوقيو «هللا كمحري : هل لوقي هعمس نم لك اذه ىلعف «نيع ضرف هنأ اذه

 اذإ «عيمجلا ىلع ّدحاو در هنم يفكيو «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي :وه

 ظ .  .ىفك عيمجلل هاون

 مدع ىلع هل اًريزعت هللا كمحري :لقت الف هللا دمحي ملو سطع نإف

 لقت الف «ءاعدلا اذه همرحاف هللا دمحي مل هنأ امك ينعي «ّلجو َّزع هلل هدمح

 ؟هركذت ال وأ هلل دمحلا لق :لوقتو هركذت له مث «هللا كمحري :هل

 هنأ لمتحيو ءانواهت دمحلا كرت دق هنأ لمتحي هنأ مولعملا نم :باوجلاو

 هكرت ناک نإو « هللا دمحا : هل لقو هركذف اًنايسن هكرت ناک نإف «اًتایسن هكرت

 .(57؟4)مقر «؟تمشي فيك سطع اذإ باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 ظ نيملسملا تامرح ميظعت باب

 هنأ وأ نايسن هنأ ملعأ فيكو ؟كلذب ملعلا يل نيأ نكلو «هركذت الف اًنواهت

 هركذت الو هتمشت ال دمحي مل اذإ هنأ (هللا دمحف» ثيدحلا رهاظ ؟نواهت

 هنإف سطع اذإ ناسنإلا نإ : هل لوقتو هملعت نأ دعب اميف كنكمي نكلو

 «ناطيشلا نم بؤاثتلاو «هللا نم ساطعلا نأل ؛ ساطعلا اذه ىلع هللا دمحي

 دعب ةحار ناسنإلا دجي اذهلو «ناسنإلا مسج طاشن ىلع ٌليلد ساطعلا

 . ساطعلا

 تارم ثالث هتمش اذإ ؛ ثالثب ديقم هللا كمحري : لوقب تيمشتلا نإ مث

 : تلقف «هللا دمحف سطع مث « هللا كمحري : تلقف هللا دمحف سطع ينعي

 ةعبارلا سطع مث «هللا كمحري :تلقف هللا دمحف سطع مث «هللا كمحري

 : لوقي الثل موكزم هنأ نيبتو ةيفاعلاب هل وعدت . موكزم كنإ «هللا كافاع : لقف

 ةلعلا نيبتف هللا كمحري : لوقت لوألاب تنك امك هللا كمحري لوقت ال اذامل

 . موكزم كنإ : لوقت نيح
 نإف الإو «ماكزلا ديزي امم زارتحالا لواحي نأ ىلع هل هيبنت اذه يفو

 ىتح هنع بهذي ال هنأو «ناسنإلا باصأ اذإ هل ءاود ال بلاغلا يف ماكزلا

 .درابلا ءاوهلل ضرعتلا مدع ماكزلا اذه فيفخت بابسأ نم نكل . هنم يهتني

 ناسنإلاو «ءفدلا دعب داربلل ضرعتلا مدعو «درابلا ءاملا برش مدعو

 : لوقي ثيح « هللا كمحري :هل تلق اذإ ةماعلا ضعب هلوقي ام نإ مث

 : لاقف تنأ كل اعد لجرلا نأل ؛حيحصب سيل اذهف «هللا مكيدهيو انيدهي



 دت ہک  نيحلاصلا ضاير حرش

 ول معن «هلبق كسفنل وعدتف « هللا مكيدهيو انيدهي : لوقت فيكف « هللا كمحري

 كمحري : لاق هنكل «هللا مكيدهيو انيدهي : ردم لا تي ير عملا لاق

 . مكلاب حلصيو هللا مكيدهي : قاچا تاق اا

 ينعي- مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دنع نوسطاعتي اوناك دوهيلا نأ ركذو

 نوملعي مهنأل "هللا مكمحري : مهل لوقي نأ لجأ نم- ساطعلا نوفلكتي

 ول رافكلا نأل ؛مهعفني ال هنكلو «مهعفني دق ةمحرلاب هءاعد نأو يبن هنأ

 ةمحرلاب مهل وعدت نأ كل لحي ال لب «كلذ مهعفني ال ةمحرلاب مهل توعد

 ا ىلاعت هللا لوقل «ةرفغملاب الو اوتام اذإ

 ُبدَحَضأ بَ حل حب ريت ام ِرَحَب رم قرف يل اوئاكْوَلو نيڪ نيكرْتمْل اورِفْغَمْسم

 اا

 ىلعو ةيفينحلا 7 ميهاربإو «هيبأل رفغتسا ميهاربإ سيلأ : ليق نإف
 راسا ت e ىلاعت هللا لوق يف حضتي باوجلا اذه ؟ديحوتلا

 a هنأ هل ن اس د هاَنإ اود عالإ سال هبه

 1١4[. :ةبوتلا] يلح هود يهب

 عم مهضعب سانلا اهب ماق اذإ اهلك هيب يبنلا اهنّيب يتلا قوقحلا هذهف

 نم سوفنلاو بولقلا يف ام لازو ةدوملاو ةفلألا كلذب لصح «ضعب

 .داقحألاو نئاغضلا

 «يذمرتلاو «(۰۳۸٥)مقر ‹«؟ىمذلا تمشي فيك باب «سدألا باتك «دوادوبآ هجرخأ (۱)

 . حيحص ٌنسح :لاقو «(۲۷۳۹)مقر ؟سطاعلا تيمشت فيك ءاج ام باب «بدألا باتك



 اَنَرَمأ» :لاق - اَمُهْنَع هللا يضر - بزاغ نب ِءاَرَكلا ةرامغ يبأ نَعَو 79 ۹

 ,ِةَّرانَجْلا عابتاو ءضيرَملا ٍةَداَِعِب انَرَمَأ :عْبَس ْنَع اَناَهَنَو ءعْبَسِب ك هللا لوُسَر

 ءاشفإَو ءيعاّدلا ٍةَباَجِإَو موُلْظَمْلا ٍرْصَنَو ءمِسُفُمْلا ٍراَرْبِإَو سطاقلا ٍتيِمْشَتَو
 ٍرْئاَيَملا ِنَعَو ءةضفلاب برش ْنَعَو ءِبَمّدلاِب مَّثْخَت وأ َميِتاَوخ ْنَع اَناَهْنَو .مالّسلا
 .'' "هيلع قفتم .«جاَبيّدلاَو قَرْيَتْسِإلاَو ٍريِرَحْلا ِسْيْل ْنَعو «ٌيّسِقلا ِنَعَو ءِرْمُحلا

 .لّوألا عْبّسلا يف ِةَّلاَضلاِداَشْنِإَو :ةياور يفو

 ّيِهَو «ةَرَثْيِم ٌعْمَج ّيِهَو ءاَمَدْعَب ٍةَقَلتُم ٍءاَنَو ءفلألا لبق ٍةانَخُم ِءايب «رثايَملا»
 رق < هي

oe»ِريعَبْلا ٍروُكَو جزّسلا يف ُلَعْجُيَو ءةرْيَغ ؤا انطق ىَشْحُيَو ٍريِرَح ْنِم ذْحّتُي ٌءْيَش «*© ¥  

 نم ٌجَسْنت ٌبايث يهو :ةَدَدشملا ةلمهملا نيسلا رسكو فاقلا حتفب :«ّيَّسقْلا»

 .اًهُفيِرْعَت «ةّلاّضلا ٌداشنِإَو»

 حرشلا
  ثيدح هيخأ ىلع ملسملا قوقح نايب يف هللا همحر  فلؤملا ركذ

 نع اناهنو .عبسب انرمأ» يئ يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا
 هللا لوسر اهب رمأ يتلا رومألا هذه نم ةسمخ ىلع مالكلا مدقت دقو «عبس

 ىلإ ةجاح الف قباسلا ثيدحلا يف اهيلع مالكلا مدقت «ثيدحلا اذه يف لك

 ءملسمو «(779١)مقر «زئانجلا عابتاب رمألا باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 ص ج نيحلاصلا ضاير حرش
 . «مولظملا رصن» : هلوق قبسام ىلع ةدايزلا نم ثيدحلا اذه يفو ءاهتداعإ

 :«مولظملا رصن» ملسملا هيخأ ىلع ملسملا قوقح نم سداسلا قحلا
 يف وأ «ضرعلا يف وأ «لاملا يف هملظ ناك ءاوس ؛هنع ملظلا عفد ينعي

 هيلع لوسرلا لاق دقلو «ملسملا هاخأ رصني نأ ملسملا ىلع بجيف «سفنلا

 اذه هللا لوسر اي :اولاق «اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنا» : مالسلاو ةالصلا

 نم هعنمت» :لاق ؟ملاظلا رصن فيكف  ملظلا هنع عفدن ينعي  مولظملا

 هرصنتف ؛ملظ ىتح هسفن هتبلغ دق ملاظلا نأل ؛؟'"(هرصن كلذف «ملظلا

 هنإف «هب ةالابملا مدعو هيلإ ةءاسإلاب هراج ملظي اًصخش تيأر اذإف

 ماظل ىلإ بهذتف ر ملاظلا :اذهو اذه رصنت نأ كيلع بجي

 نم راوجلا ةءاسإ يف ام هل نّيبتو هحصنتو هراج قوقحب ّلخأ يذلا ءراجلا

 هيلع رركتو «ةبوثملاو رجألا نم راوجلا نسح يف امو «ةبوقعلاو مثإلا

 حصنأ فوس انأ :هل لوقتو راجلا مولظملا رصنتو «عدتريف هللا هيدهي ىتح

 دتهي مل نإو «بولطملا وه اذهف هللا هاده نإف ءهملكأ فوسو كراج

 ىلع نواعتن «ءاوس مكاحلا وأ يضاقلا دنع تنأو انأ نوكن ىتح «ينربخأف

 . ملاظلا اذه ملظ عفد

 نأو ج هلأ يوني ا نوح نعيش تدخر اذ كار

 هيخأ قح دحج يذلا ملاظلا اذه ىلإ بهذتف «قحلا اذه هيلع هيخأل

 )١5(. ص هجيرخت مدقت ()



 نیملسملا تامرح ميظعت باب

 يف ريخ ال هنأو «ةبوقعلا نم لطابلاب لاملا لكأ يف ام هل نيبتو «هحصنتو

 ام يدؤي ىتح ءرش وه لب «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال «لطابلاب لاملا لكأ

 نحن اهربصاو كعم انأ :هل لوقتو قحلا بحاص ىلإ بهذتو .هيلع

 وأ اًملاظ كاخأ رصنت ملاظملا ةيقب اذكهو «هخبون نحن اه ءهحصنن

 ظ . ملظلا نع هعنمت نأ هايإ كرصن ملاظلاو . اًمولظم

 هّربف ءيشب كوخأ كيلع مسقأ اذإ ينعي «مسقلا راربإ» : عباسلا قحلا

 نم نإف ءاذكو اذك نلعفتل هللاو : لاق فلح اذإف «هيلع فلح ام ىلع هقفاوو

 لثم «كيلع ررض كلذ يف ناك اذإ الإ «هقفاوت نأو هنيميب ربت نأ كيلع هقح

 علطي نأ بحت ال يتلا ءايشألا نم كتيب يف امع هربخت نأ كيلع فلح ول

 اًرس ناك ام هل نيبت نأ كنم بلطي هنوكل «دتعم هنأل ؛هربخت الف دحأ اهيلع

 ىلع قفاوي الو كرتُي نأ هؤازج يدتعملا نإف اًيدتعم ناك اذإو «كدنع

 ا ض . هئادتعا

 .هنيميب ربت نأ هقح نم نإف كيلع فلحو ناودع نكي مل اذإ نكل

 لثم «هبجت الف ةيصعم ناك اذإف «ةيصعم ناك اذإ الإ «هيلع فلح ام هيطعتو

 ال لب ‹«كمزلي ال اذهف ءاثاخد اهب يرتشي مهارد هيطعت نأ كيلع مسقأ ول

 .ناودعلاو مثإلا ىلع هنيعت كنأل ؛هقفاوت نأ كل زوجي

 امب هربخت نأ كيلع فلح نمب انلّثم امك كيلع ررض كلذ يف ناك وأ

 كيلع فلح وأ .دحأ اهيلع علطي نأ بحت ال يتلا رومألا نم تيبلا رس يف

 نأك هيلع هتقفاو اذإ كرضي ءيشب كيلع فلحي نأ لثم «كرضي ءيشب -

 ال كنإف «كيلع بجاو جحلاو «تيبلا جحت ال هللاو : ًالثم كوبأ لوقي



 Dae نيحلاصلا ضاير حرش

 ءقلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو «بجاولل اكرت اذه يف نأل ؛هعيطت
 لكاشم اهنيبو هنيب راصو ءاهقلط دق يتلا كمأ روزت ال نأ كيلع فلح وأ

 مثآ هنأل كلذو «هعطت الف «كمأ ىلإ بهذت ال هللاو :كل لاقف ءاههركف
 نيدلاولا ربو «ةبجاو محرلا ةلصو ءمحرلا ةلص نيبو كنيب لوحي هنوكب
 . هعطت الف «بجاو

 ا كفاسعأ را كارخا نما حا رو ل نأ فاح اذإ اضيأ كلذ نمو
 «ةبجاو محرلا ةلص نأل ؛كابأ ناك ولو هنيميب “رت الو «هعطت الف كبراقأ

 ناسنإلا اهب ماق اذإ محرلا ةلصو «فلحلا اذه لثم فلحي نأ هل لحي الو
 عطقي نأو ءاهلصو ْنَم لصي نأ محرلل هللا دهعت دقف ءهلصي ىلاعت هللا نإف

 . نهب ربت نأ ىلوألا نإف عناوملا تفتنا اذإف ءاهعطق ْنَم
 اًريثك عقي اذهو «تنأ فلحتو وه فلحي امبر هنأ يهو ةلأسم انهاهو

 : لوقتو تنأ فلحتف «يل حبذت ام هللاو : لاق «كيلع لزن اذإ فيضلا يف

 هقح نأل ؛لوألا ربي ؛؟يناثلا مأ لوألا ءّربي يذلا نم انهف «كل حبذأل هللاو

 حبذت ال :لوقن .حبذي نأ فلح يذلا تيبلا بحاص يناثلل لوقنو «تباث

 ساو لاه چا لوألا نذل ؛ كنيمي نع رّمكو

 ضعب نأ يهو ءرمألا اذه يف اضيأ اهل نطفتُي نأ بجي ةلأسم انهو

 يلع :لاق ؛هل حبذي ال نأ فيضلا قلط «فيض هب لزن اذإ ءاهفسلا

 «يل حبذت ال نأ ةأرما نم رثكأ هل ناك نإ يئاسن وأ يتأرما نم قالطلا

 «ميظع أطخ اذهو «كل حبذأ نأ قالطلا ّيلع انأو : تيبلا بحاص لوقيف

 وأ هللاب فلحيلف اقلاح ناك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق



 أطخلا نم وهو !؟اهقلطت ىتح ةأرملا بنذ ام ءالف قالطلا امأ “«تمصيل

 ظ . ميظعلا

 دارأ اذإ ناسنإلا نأب يتفن - مهنم انأو  مويلا نيتفملا نإ : مكل لوقأو

 همكح نأ ينعي «نيمي ةرافك هيلعو «قالط ال هنإف ديكأتلا وأ ديدهتلا كلذب

 باحصأ مهنمو «ملعلا لهأ رثكأ نإ :مكل لوقأ ينكلو «نيميلا مكح

 تقلط لاق امب في مل اذإ هنأ ىلعو «قالط اذه نأ ىلع ةعبرألا بهاذملا

 نأ لهسلا رمألاب اوتفأ اذإ سانلا نأ اونظت ال «ةريطخ ةلأسملاف «هتأرما

 : ةعبرألا بهاذملا باحصأ ناك اذإ ءاّدج ةريطخ يه لب «ةلهس ةلأسملا

 نوكي اذه لثم نأ نوري مهلك «يلبنحلاو «يفنحلاو «يعفاشلاو «يكلاملا

 نأ تقلط اذإو «هتجوز تقلط تحبذو حبذت ال نأ قلط اذإ هنأو ءاًقالط

 «ةنيهب تسيل ةعبرألا بهاذملا هذهو ‹كتجوز تقلط حبذت ملو حبذت

 . اًدج ريطخ وهف «رمألا اذهب اونيهتست الف «نيهب سيل اذه يف فالخلاو

 تنأف «ةقلط رخآ هذه تناكو كتجوز ىلإ تعجر اذإ ًالثم نآلا تنأو

 نع رفكت نيمي هنأ لوقلا ىلعو . اًمارح اًبطو ةعبرألا بهاذملا ىلع اهؤطت

 ىهانتن نأ انيلع بجي كلذل «ةياغلل ةريطخ ةلأسملاف «كل لحتو كنيمي

 وأ يناثلا وأ نيميثع نبال وأ زاب نبال بهذا لصح اذإ لوقن ال نأو ءاهنع

 «قالط اذه نأ نوري مهنم ربكأ ءالجأ ءاملع كانهف «كعفني ام اذهف ثلاغلا

 )١( «مكتئابآب اوفلحت ال باب ءروذنلاو ناميألا باتك «يراخبلا هجرخأ رقم)5555((« 
 «هللا ريغب فلحلا نع يهنلا باب «ناميألا باتك «ملسمو رقم)١145(.. (



 نيحلاصلا ضاير حرش ےک 01 كك

 جوز دعب الإ اهجوزل لحت الو اهب نیت بت ةأرملا نإف «ةقلط رخآ ناك اذإ هنأو

 .رخآ

 ريطخ رمألا اذهف ءرمألا اذه يف اونواهتت ال نأ لجأ نم اذه لوقأ

 ظ . هللاو : لوقي «هللاب فلحيلف اًملاح ناك نمف ءاَّدج

 ءاش نإ لقف نيمي ىلع تفلح اذإ كنأ ؛ مهم رمأب مكيلع ريشأ ينإ مث

 ؛كبحاص اهعمسي مل نإو هللا ءاش نإ لق «كبحاص اهعمسي مل ولو هللا

 ام هنأ ردُق اذإو «كنيميب ربت ىتح رمألا كل هللا رسي هللا ءاش نإ تلق اذإ كنأل

 . ةميظع ةدئاف هذهو « كيلع ةرافك الف ديرت يذلا لصح

 ٠ :كسفن نيبو كنيب تلق مث «يل حبذت ام هللاو : ًالثم دحاول تلق ولف

 اضيأ كلذكو «نيمي ةرافك كيلع الو ءيش كيلع الف حبذ مث « هللا ءاش نإ

 «هللا ءاش نإ : كسفن نيبو كنيب تلق مث حبذأل هللاو :تلق ول «سكعلاب

 : كَم يبنلا لوقل ؛ةرافك كيلع سيلف حبذت مل اذإ هنإف «كبحاص عمسي ملو

 ةميظع ةدئاف هذهو ''”2«ثنحي مل هللا ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم»

 ءاّمئاد كناسل ىلع هللا ءاش نإب ءانثتسالا لعجا ءاّمئاد كناسل ىلع اهلعجا

 : ناتدئاف هيف نوكي ىتح

 .رومألا كل رسيت نأ :ىلوألا ةدئافلا

 «نيميلا يف ءانثتسالا يف ءاج ام باب «ناميألاو روذنلا باتك .يذمرتلا هجرخأ - )١(

 باب 0 داميألا باتك ال 0 هوحلنبو ثيدح :لاقو مسخ

 00 0 ا يف



 CD نيملسملا تامرح ميظعت باب
 اسم تس -

E REE e 

 . ةرافكلا كمزلت الف تثنح اذإ كنأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 اهنمف «ءاربلا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع اهنع ىهن يتلا عبسلا امأ

 نأ هل لحي ال لجرلاف «لاجرلاب صاخ بهذلاب متختلاو «بهذلاب متختلا

 نأ الو «بهذ نم اًراوس سبلي نأ الو ‹«بهذلاب متختي نأو بهذلا سبلي

 ىلع سلنا الو «تهذ نم اصرخ سبلي نأ الو «بهذ نم ةدالق سبلي

 لاق يئ يبنلا نأل ؛لجرلا ىلع مارح بهذلا لك «بهذلا نم اًئيش هسأر

 ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي» :لاق «بهذ نم اًمتاخ هيلع ىأر لجر يف

 «هب ىمرف متاخلا هِي يبنلا عزن مث ''"(هدي يف لاق وأ هعبصأ يف اهعضيف

 ال هللاو :لاق «هب عفتنا «كمتاخ ذخ : لجرلل اولاق ةي يبنلا فرصنا املف

 نب يلع ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ايي يبنلا هحرط اًمتاخ ذخآ

 ...؟مهىانإل لج ؛يتمأ روكذ ىلع مارح نيذه نإ" نإ» : بلاط يبأ

 نهل زوجيف .هيف جرح الو هب سأب الف بهذلاب ةأرملا متخت : امأو

 ا ءهنم نئش ام نسبلي نأو ءهب روستلاو بهذلاب متختلا

 بع ال مَنِ 0 و #9 : يبول لحي ال فارسإلا نإف .«فارساإلا

 ١١[. :فارعألا] 4َنيِفِرَسمْل

 ةأرملا سابل زاوج ىلع ملعلا a ع دلو

 )٤٤٤( ص هجيرخت مدقت (۱)

 ((١75١)مقر «بهذلاو ريرحلا يف ءاج ام باب «سابللا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲)

 لاقو ,(090١)مقر ءءاسنلل بهذلاو ريرحلا سبل باب «سابللا باتك «هجام نباو

 . حيحص ٌنسح : يذمرتلا



 نيحلاصلا ضاير حرش

 اا نع سا نإ ذ ةدراولا ثيداحألا ا

 ءاهب لمعلا كرت ةذاش امإو «ةفيعض امإ ثيداحأ يهف ءاسنلل قلحملا

 سبل ىلع ءاسنلا ايب يبنلا رارقإ اهيف يتلا ةريثكلا ثيداحألا ترتاوتو

 متاوخلا نم كلذكو «ةروسإلا نم قلحملا

 نم يلحلا نم باصنلا غلبي ام اهدنع ناك اذإ ةأرملا ىلع بجي نكلو

 ؛رشعلا عبر هنم جرختو هيواسي امب ةنس لك هموقت ناب ؛هتاكز ءادأ بهذلا

 ينعي «بهذلا نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا دي يفو ةأرما ىأر ةي يبنلا نأل

 نأ كرسيأ» : لاق .ال : تلاق «؟اذه ةاكز نيدؤتأ» :لاقف «نيظيلغ نيراوس

 ي و ب يبو

 : كسرو امه كلاقو

 نع اناهن ينعي «ةضفلا ةينآ يف برشلا نع» ثيدحلا اذه يف اضيأ ىهنو

 ريغ وأ اًقرم وأ اًنبل وأ ًءام بارشلا ناك ءاوس «ةضفلا ةينآ يف برشن نأ

 بهذلا نم يناوألا ميرحت نأل ؛ةأرما مأ الجر براشلا ناك ءاوسو «كلذ

 هوّمملا نيبو ةصلاخلا ةضفلا نيب قرف الو «ءاسنلاو لاجرلل لماش ةضفلاو

 . مارح كلذ لك «ةضفلاب
 ايب يبنلا نع اهنع يهنلا تبث دقو «دشأو دشأ يهف بهذلا ةينآ امأو

 مهل اهنإف ءامهفاحص يف اولكأت الو «بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال١ : لاق ثيح

 ء(۳١١٠)مقر «يلحلا ةاكزو وه ام زنكلا باب «ةاكزلا باتك ءدوادوبأ هجرخأ )١(
 باتك ‹يئاسنلاو «(۳۷٦)مقر ‹«ىلحلا ةاكز ن ءاج ام باب «ةاكزلا باتك «يذمرتلاو

 .(11/9١)مقر «يلحلا ةاكز يف باب «ةاكزلا
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 . ''”«ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف

 لعجيو نطق اهوشح يف لعجي «ةدخملا لثم يهف رمحلا رثايملا امأ

 ريعبلا روك يف وأ سرفلا جرس يف طبرتو «ريرحلا نم ةقرخ نطقلا اذه ىلع

 حيرتسيف بكارلا اهيلع سلجي نأ لجأ نم

 ىلع ٌمارح يهو «ريرحلا عاونأ نم اهلك اهنإف ءاهريغو ّيسقلا كلذكو
 الو «هيلع سلجي نأ الو ءريرحلا سبلي نأ لجرلل زوجي ال هنأل ؛لاجرلا

 . هفحتلي نأ الو «هشرتفي نأ

 .لمجتلاو ةنيزلا ىلإ ةةجاتحيم اهنألا «نيرحتلا سبل اهل زوجي ةارملا امو
 # نيم ربع ماَصِِلَل يف وهو َةَيَلِحْلا ف اَوَّنَسُي نَمَوأ # : یلاعت هللا لاق امك

 نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ةيلحلا يف هفرُي نم وأ : ينعي ء[۱۸ :فرخزلا]

 نوئّشنُي الو ةيلحلا يف نوهفري ال لاجرلاف «لاجرلا مهو كلذك سيل نمك

 هذهب لمجتلاو نيزتلا نع مهتلوجرو مهتلوطبب نونغتسم مهنأل ؛اهيف
 . ءايشألا

 فلتخا دقف «هيلع اهسولجو هب اهفاحتلاو ريرحلل ةأرملا شارتفا امأو

 نأو ؛ثيدحلا اذه مومعب لدتساو مرحو عنم نم مهنم ا هيف

 إ :لاقو يير علا رئابملا نع ىق لاو ااا نوما

 ةجاح الف هشرتفت نأ امأ :هيلإ اهجايتحال ريوخلا نملك نأ اهل جاني ارا

 ,(204755)مقر ٠ ضضفم ءانإ يف لكألا باب «ةمعطألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ‹ةضفلاو بمهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب ةن لاو سابللا تاک ‹ملسمو

 .(51١5/)مقر
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 يأ اقلطم لحلاب لوقلا نم برقأ لوقلا اذهو «ريرحلا شرتفت نأ ىلإ اهل
 .اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي مكحلا نأل ؛اًقلطم ءاسنلل ريرحلا لحب

 داشنإ هب مهرمأ امم ينعي «ةلاضلا داشنإو» :هلوق ىلع مالكلا يقب

 نم بلط يأ ءاهداشنإ هيلع بجو ةلاض دجو اذإ ناسنإلا نأ ينعي «ةلاضلا

 هللا مهمحر ءاملعلا مسق دقو «مئاهبلا نم عاض ام يه ةلاضلاو ءهل يه

 : نيمسق ىلإ ةلاضلا

 ال اذهف «عابسلا راغص نم اهوحنو بائذلا نم عنتمي مسق :لوألا

 ام وأ «لبإلا لثم «لاض وهف ةلاض ىوآ نمو «هؤاويإ الو هطاقتلا زوجي
 هودعب عنتمي ام وأ ءاههبشو مامحلاو روقصلاك رويطلا لثم هناريطب عنتمي

 .اهوحنو ءايظلاك

 عنتمي ام : عاونأ ةثالث اههبشو بائذلاك عابسلا راغص نم عنتمي يذلاف

 هناريطل عابسلا نم عنتمي امو «لبإلا لثم هتوقو هتثج ربكل عابسلا نم
 . ءابظلاك هيعس ةعرسو هودعل عابسلا نم عنتمي امو «مامحلاو روقصلاك

 اهدرطي لب اهيوؤي نأ هل زوجي الو ءاهطقتلي نأ ناسنإلل زوجي ال هذهف

 نع لئس هيب يبنلا نإف ؛همامح ىلإ توأ اذإ همامح نم اهدرطيو «هلبإ نم
 لكأتو ءاملا درت ءاهؤاذحو اهؤاقس اهعم ؛اهلو كل ام» :لاقف لبإلا ةلاض

 .َءام هؤلمت اهنطب ينعي :اهؤاقس اهعم ''”«اهّبر اهدجي ىتح رجشلا

 ((41)مقر «...ميلعتلاو ةظعوملا يف بضغلا باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۱۷۲۲)مقر ‹ةطقللا باتك ‹«ملسمو



 62 نيملسملا تامرح ميظعت باب
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 اهدجي ىتح رجشلا لكأتو ءاملا درت «هيلع يشمت اهفخ ينعي :اهؤاذحو

 ظ .اهبر

 ديرت تنك ولو ءاهطقتلت نأ الو ةلاضلا هذه يوؤت نأ كل زوجي الف

 اهوذخأي نأ ىشخت قيرط عاطق اهيف ضرأ يف تنك اذإ الإ مهللا ءريخلا

 فرعت تيك اذإ وأ دعيج اهذخات هنأ ساب ذاق ءاهحاص نع امور

 . هب سأب ال اذهف «هيلع اهدرتل اهذخأتف اهبحاص

 هسفن كفي نأ زجعي يذلا ينعي «عابسلا راغص نم عنتمي ال ام : يناثلا

 0 كنإف كلذ هبشأ ام وأ هايشلا وأ زعاملا وأ منغلا لثم

 بجي نكلو «' 5 7(ىئذلل وأ كيخأل وأ كل يه» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . اهبحاص نع ثحبت نأ كيلع
 ينعي «كيخأل وأ» ءاهبحاص دجت مل نإ ينعي «كل يه» :هلوقو

 . بئذلا اهلكأ دحأ اهدجي مل اذإ «بئذلل وأ» « هتف رع اذإ اهبحاص

 اهبحاص دجوُي ملو ةنسلا تمت اذإف ءاهبحاص نع ثحبُيو ذخؤت هذهف

 . ناسنإلا ىلع بجاو اذهو انركذ ام :لوألا ىنعملا

 نأ وهو ءدجاسملا يف عقي ام لثم كلذو هنع ٌئهنم : يناثلا ىنعملا

 اهيأ اي :وأ ؟اذكو اذك ىأر نم :لوقي نأ لثم «هيف ةلاضلا ناسنإلا بلطي

 .هسفن قباسلا ثيدحلا نم ءزج )١(
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 ؟اهدجو نمف اذكو اذك يل تعاض دق سانلا

 ءاذهل نبت مل دجاسملا نأل «مرحم وهو ءدجسملا يف زوجي ال اذهف

 دجسملا يف ةلاض دشني اًدحأ متعمس اذإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق

 . ''”«اذهل نبت مل دجاسملا نإف ؛ كيلع هللا اهّدر ال : هل اولوقف

 اننأ امك «كيلع هللا اهّدر ال : لوقنف «هيلع هللا وعدن نأ نورومأم نحنف

 هللا حبرأ ال : لوقن اننإف دجسملا يف يرتشيو عيبي اصخش انعمس اذإ

 .ءارشلاو عيبلل نبت مل دجاسملا نأل ؛ كتراجت

 اهنع ىهن يتلا يهاونلاو « ريخ اهلك يب يبنلا اهب رمأ يتلا رماوألا هذهف
 اذإو «دسافملا نع ىهنتو حلاصملاب رمأت ةي هتعيرش ةدعاق نأل ؛رش اهلك

 ناك نإف ءرثكألاو امهنم ىوقألا بلغ ؛ةحلصمو ةدسفم ءيشلا يف عمتجا
 ناب عزام ةو لغ ةا تناك نوره كلغ كالا رثكألا
 لار لالا باج م لزا .ةيساقملا د نل «ةديسنملا كلغ
 وا

 هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب

 . (2078)مقر « . . .دجسملا يف ةلاضلا دشن نع يهنلا باب «دجاسملا باتك « ملسم هجرخأ )01(



 GD باتكلا ف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا س رهف

 باتكلا ىف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف
 ةحفصلا ثيدحلا

 ۳۹۹ ...ضرمف زهجت ناك دق هنإف اًنالف تا ١

 11٤ ...؟اذه ةاكز نيدؤتأ ۲

 ۳۴۳ ؟سمشلا هذه بهذت نيأ نوردتأ ۳

 ۳۲۰ ...مكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق اك اولوقت نأ نودیرتآ ٤

 .Pf ...هللا دودح نم دح يف عفشتأ :

 A ...مولظملا ةوعد قتا ٦

 هول ظ ...مكنايبص نولبقتأ ۷

 A4 ....تاملظ ملظلا نإف «ملظلا اوقتا ۸

 ۲١١ ...ةرمت قشب ولو رانلااوقتا ٩

 ۱۹ ...ةنتف لوأ نإف ءاسنلا اوقتا ٠

 Pé جاجحلا نم ىقلن ام هيلإ انوكشف كلام نب سنأ انيتأ ١

 04 ۳ رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيقفانملا ىلع تاولصلا لقثأ ۲

 ۲۲ ( تيذآ دقف سلجا ۳

 ۳۹ ...برعلا ةريزج نم نيك رشملااوجرخأ 4

  1٥...برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوج رخأ 4
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 0۷۰ ...كنمتئا نم ىلإ ةنامألا ذأ 5

 ۱۷۹ لستغيلف ةعمجلا مكدحأ ىتآ اذإ ۷

 3 لجعتيلف جحلا مكدحأ دارأ اذإ ۱۸

 ۲٠ ..عبرأ نم هللاب ذعتسيلف مكدحأ دهشت اذإ ٩

 ۱۸1۷ ...جرخ ههجو لسغف نمؤملا وأ ملسملا دبعلا ًأضوت اذإ ٠

 1۸ ...دجسملا يف ةلاض دشني اًدحأ متعمس اذإ ١

 o۴ ففخيلف سانلل مكدحأ ىلص اذإ ۲

 ۱۸ اهَء ام رثكأف ةقرم تخبط اذإ ۳

 ١ سلجيلف مكدحأ بضغ اذإ 4

 Act ...ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ 5

 ۱A۷ ...هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ 5

 ۲۲۹4 ...دقريلف يلصي وهو مكدحأ سعن اذإ ۷

 ۹۸ ...مكدحأ ةمقل تعقو اذإ 8

 ۲٦ ؟انأ نيأف تلتق نإ تيأرأ ٩۹

 1 ...تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا ٠

 20١ ...كرهظ برض نإو عطأو عمسا ۳١

 0oo} "¥ ...نيتعكر لصف مق :لاق ءال :لاق ؟تيلصأ ۲

 75 8 تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ ۳



 باتكلا ف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 6 هلجأ رََخأ ئرما ىلإ هللا رذعأ "4

 ٠ براوشلا اوفحو «ىحللا اوفعا ۷۸

t۳ رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا لضفأ... "5 

  ۷هلك كلذ كالمب كريخأ الفأ ۱۲

  ۸اًروكش اًدبع نوكأ الفا ۹۷۸

  9ظ ...نارمع لآو ةرقبلا نيوارهزلا اوءرقا 1

A۳ اياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ ٤٠ 

o۷۲ ةغضم دسجلا يف نإو الآ... ١ 

  4۲...مكناكم يلع فخي مل هنإف ءدعب امأ 00۸

Vo ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ... ٤۳ 

 ٤ ...لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا نأ تملعامآ ۷۲

 ٥ ...عيسب هلع هللا لوسر انرمأ ٠ 1۷

o0۲ تهرك ينإو ينلحترا ينبا نإ... 5 

o0 هللا لعلو ديس اذه ينبا نإ... ۷ 

 ٨۸ ...داشي نلو ءرسي نيدلا نإ ۲۲

  ۹...ىقبي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ ۱۳۸

o۱قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ ٤... ٠ 

 ١ ...ءيش لك دنع مكدحأ رضحي ناطيشلا نإ 14۸
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 ٠١ ... ناطيشلا نم بضغلا نإ ۲

 ۲o٠ ...ليربج ىدان اًصخش بحأ اذإ هللا نإ ۳

 ۳٤ ...اهسفنأ هب تثدح ام ىتمأ نع زواجت هللا نإ 4

 ٦ ...بتكا هل لاق ملقلا قلخ امل ىلاعت هللا نإ ١

 ۹ هتنذآ دقف اّيلو يل ىداع نم :لوقي یلاعت هللا نإ 5

 ۷٤ اًبيط الإ لبقي ال بيط هللا نإ ۷

 ۳ ...ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ هم

 ۹٦ ...ملاظلل يلميل هللا نإ ۹

 Voto ...قفرلا ىلع يطعي هللا نإ ٠

 ۱۸ ...عطق اًضرأ ال ٌتبملا نإ ١

 ٤ ...اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ ۲

 tof ...ليللا نم عجو وأ مون هبلغ اذإ ناك هلل يبنلا نأ ۳

 0۹۴۳ ...اولاق مكوقل اذإ دوهيلا نإ ٤

 A0 ...كقلخ وهو اذن هلل لعجت نأ 1٥

 o 0 ...هللا لوسر اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ "5

 ۲۹ ...حيحش حبحص تنأو قدصت نأ ۷

 ۱۲ ...هارت كنأك هللا دبعت نأ ۸

 ( هد مه ہ۷ مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ 565



 > 3 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

o۷ هللا لام يف نوضوختتي الاجر نإ ٠ 

 ١ ...نيعبصإ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ ۲۰

 ...بحي وهو لمعلا عديل ل هللا لور ناك نأ هب 00٦

  ۳...ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم نإ 4۳

  4ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ ام نإ ۱۷۰

 ١ ىنغلا هدسفأل هتينغآ ول نم يدابع نم نإ ٤١

 ٩ ...مكل ودع رانلا هذه نإ ۲۹۱

  ۷...يتمأ روكذ ىلع مارح نيذه نإ 11۳

 ٨۸ ظ ...رمعف نوثدحم مكيف نكي نإ ۷۲

VY كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ... 4 

 ٠ متلق نيذلا متنأ كذاوكذا...  1٥

 ١ ل هللا لوسر يناس له هللا كدشنأ ۷۲

oN EY ) اًمولظم وأ اًلاظ كاخأ رصنا ۸۲ 

1۸ 

  ۳هتباد يف لجرلا تنعأ اذإ كنإ ه١6

 ٤ ...باتك لهأ اًموق تأت كنإ 4 444

  Noدرك °31 ...نوكي نأ مكضعب لعلو لإ نومصتخت مكنإ

 ۸۸ رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ م
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  AV...ةكربلا هيأ يف نوردت ال مكنإ ۲۹۸

YY «F۸ تاينلاب لامعألا نإ... ۸ 

۷Y فورعملا يف ةعاطلا امنإ... 4 

  ۹۰نأ نوديرت مكنأ ينغلب دق هنإ ... ۱۹۷

 ١ ...ليخبلا نم هب جرختسي امنإو «ريخب يتأي ال هنإ ۳۸

  ۲...ديصلا لتقي ال هنإ ۳1۲

  ۳...يقب ام لثم الإ مكايند نم قبي مل هنإ ۳٤

  4هلمعب دحأ ةنحلا لخدي نل هنإ ۲۲

 ٥ ...اهتقول هنإ 00۸

  5...اروجهم تيبلا نم ءيش سيل هنإ ۳۱۸

  ۷...نبللا نم اًضايب دشأ ةنجلا نم لزن هنإ ۳۱٦

o۸ رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي هنإ... 

o نوركنتو نوفرعتف ءارمأ مكيلع لمعتسي هنإ... ٩ 

 ٠ ...نجلا نم مكناوخإ داز اهنإ ۸۹

  ۱...اًديص ديصت ال اإ ۳1۲

o۲ ينيقسيو يبر ينمعطي تيبأ نإ... 5 

  ۴۳مكيلع ضرفت نأ تيشخ ينإ ۲۸٦
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 ل ا مكتئيهك تسل نإ ۱۰۸

 ۱۰ | ؟هب نوقدصت ام مكل هللا لعج دق سیل وآ ۹
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 ١ اطل ' ...ةالصلا ماقإ ىلع هلع هللا لوسر تعياب

 N ...ةعاطلاو عمسلا ىلع هي هللا لوسر انعياب ۲
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 0 رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب 37

 ١6 5 ...خب خب 4

 YY ...نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب 8

 عاد 4° E۸ ...ةيآ ولو ينعاوغلب 5

 ۱۷۱ شطعلا هيلع دتشا قيرطب يشمي لجر (نيب ۷

 4 ...نصغ دجو قيرطب يشمي لجر اهنیب 8
 0۹۷ ( ...مارحب اووادت الو اووادت 4

 << ...همهرد نم «رانيد نم لجر قدصت ۰

 o1۲ ...مكنايبص مكدجاسم اوبنج ١

 ۲4۹ هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنح لا 5

 AV ...تاوهشلاب رانلا تبحح ۴۳

 38 ...انأو امهدحأ تيأر دق نيثيدح هلك هللا لوسر انثدح ٤

 ٥۹۱ ...تس ملسملا قرح

 هو ...سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح 5

 ۷۰ ...نايإلا نم ءايحلا ۷

 ۴۸۰ ...هب رمأ ام ذفني يذلا نيمألا ملسملا نزاخلا ۸

 9 ...اورفو «نيك رشملا اوفلاخ ءسوحملا اوفلاخ ۹

 ٠ ...كضرمل كتحص نم ذخ ۱1۹۰



 3 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 نهبطخف ءاسنلا ىتأ مث ديعلا موي سانلا هلكت هللا لوسر بطخ ۱

 ةقدصلاب نهرمأو

 ...هلمع نسحو هرمع لاط نم سانلا ريخ £۲

 ....فوفص رخو اهوأ لاجرلا فوفص رخ ۴۳

 ...ناک نم كلهآ (نإف .مكتكرت ام ينوعد ٤

 ةحيصنلا نيدلا ٠

 ...ناميإلا حيرص كاذ 5

 ...تهركف اندنع ربت نم اًئيش تركذ 4۷

 ...هركي اب كاخأ كركذ ۸

 ...نمحرلا مهمحري نومحارلا ١8

 ...لوقيو رجحلا لبقي باطخلا نب رمع تيأر 10۰

 ...ثالث نع ملقلا عفر 1٥۹

 رمتلاب بطرلا عيب نع ه هللا لوسر لس 5
 يل رفغا مهللا كدمحبو انبر مهللا كناحبس ۴

 هلظ يف هللا مهلظي ةعبس 4

 ...حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس 100

 ...ىفطي امك ةئيطخلا عيفطت ةقدصلا ۷

۲٢ 

٠١5 

- 

۷1 A 

YAY AY 

2 

۲١ 

o۸ 

۱۷۹٦ 

۹۰ 

۹٦ 

 فرضي



 نيح اصلا ضاير حرش . : ظ

 ...لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص ۸

 اهتقو ىلع ةالصلا 64

 ...اًدعاقف عطتست مل نإف ءاتاق لص ٠

 ...ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا ١

 ةرقبلا حتتفاف ةليل تاذ ع يبنلا عم تيلص 5

 ...تمم* ىتح ًاليوط ماقف ةليل تاذ هلع يبنلا عم تيلص ۴۳

 ٤ وأ مكفوفص نوستل «هللا دابع ...

 يتمأ لامعأ لع تضرع ۱٥

 ...ةقدص ملسم لك ىلع ۱٦٦

 ...دوحسلا ةرثكب كيلع ۷

 ردب لاتق نع رضنلا نب سنأ يمع باغ ۸

 ملتح لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ ۹

 ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ١

 ...رجأ ةبطر بك تاذ لك يف ١

 كرشلا نع ءاكر شلا ينغأ انآ :ىلاعت هللا لاق 5

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق :ىلاعت هللا لاق 17

 ...هلك كلذ كل هللا عمج دق 4

 اًناطب حورتو اًصامخ ودغت ريطلاك ٥

 ها/ ١

 انفو

VE 

A «۸ 

۷۸ 

۱۷ 

 همم لا"

۱۷ 

 ١5

۹۹ 

۳۹ 



 © باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 و ...تاوعدلا ءالؤبم وعدي هل ىبنلا ناك 5

 11۷ ...لتبتلا نع اناهني هلل يبنلا ناك ۷

 ٠ ۷٤ ليللا ايحأ رشعلا لخداذإ لل هللا لوسر ناك ٨۸

 ١ ردب خايشأ عم ينلخدي هنع هللا يضر رمع ناك ٩

 o۷۲ ...سانلا طمغو قحلا رطب ركلا ٠

 11۷ ایح هرسكك تیملا مظع رسک ١

 مو EYA ...ةلالض ةعدب لك ١

 ٤ ...كنيميب لک ۳

 ۱۹۰ ...ةقدص فورعم لك 4

 ۳ اهّلغ ةدرب يف رانلا يف هتيأر ينإ الك ٥

 #4 ....لأس ةمحر ةيآ تتأ املك 5

 i ...هئوضوب هيتآف هلي هللا لوسر عم تيبأ تنك ۷

 ۲۳۱ ...تناكف «تاولصلا هل يبنلا عم يلصأ تنك ۸

 ۳۹ ...ىراصنلاو دوهيلا نجرخأل تشع نئل 8

 ٤ ...هتكيرأ ىلع اًئكتم مكدحأ َنيِفلأ ال ۰

 f ...برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ ال ۱

 o۹۳ ...مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوءدبت ال ١

 هاله ...اوشجانت الو اودساحت ال ۳



 نيح اصلا ضاير حرش ظ 9

 ۱۸ ...قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ ولو اًئيش نرقحت ال 4

 ۳4۲ ...نع اهتيتوأ نإ كنإف «ةرامإلا لأست ال 6

 ۲۹ ...مكيلع هللا ددشيف اوددشت ال ۱۹٦

 1٥ ...بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال ۷

 هرم“ ...بضغت ال 6

 Ye1۳ ...هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال 8

 0۸۹ 44 ۰۸٤ هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال ٠

 هه ...هباحصأ لتقي اًدمحم نأب سانلا ثدحتي ال ۱

 ه4 ...نمؤملا هاخأ رجب نأ دحأل لحي ال ١

 ۰۷ هللا مهرخؤي ىتح نورخأتي موق لازي ال ۲۳

 4٤ ...اًسرغ ملسملا سرغي ال 4

 ۳A۸ ...رهاط الإ نآرقلا سمي ال 65

 ۰ ...هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا ال ۹

 4 ...برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا نجرخأل ۷

 1-۳ ...هللا حتفي الجر اًدْغ ةيارلا نيطعأل ۸

 £ هلوسرو هللا بحي ًالجر ةيارلا هذه نيطعأل ۹

AV ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل... ٠ 

A۷ هللا نفلاخيل وأ مكفوفص لوستل... ١ 



 ۹۱ ...اذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل 5

 38 ...يشترملاو يشارلا هللا نعل ۳

 ۱٤ ...هيدلاو نعل نم هللا نعل ٤

 ۹٦ ضرألا رانم رّيغ نم غ هللا لوسر نعل ٥

 114 ...ةرجش يف ةنجلا يف بلقتي الجر تيأر دقل 5

 1۰ انروهظ ىلع لماحن انك ةقدصلا ةيآ تلزن ال ۷

 o4 هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي نل ۸

 oft ...ينتقلخ تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا ٩

 لكل ...كبر انأو يدبع تنأ مهللا ١

 ٤ ...مهيلع قشف اًئيش يتمأ رمأ نم يلو نم مهللا ١

 o۸۲ ...كلمأ ايف يمسق اذه مهللا 5

 00۸ ...مكتدزل لالهلا رخأت ول ضف

 00۸ ...كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول ۲٤

 °1 ج يبنلا ةصخر تلبق ينتيل 5

 ۹ ةع رصلاب ديدشلا سيل ٠

 فق ...ةقدص هسرف الو هدبع يف نمؤملا ىلع سيل ۷

 ۸٠۰ ...هتجاح هّبر مكدحأ لأسيل ۸

 ۷٦٥ هللا ىلإ بحأو رخ ىوقلا نمؤملا 8



  نيحاصلا ضاير حرش ©

 o £ £ 7-۹4۸ ...ناينبلاك نمؤملل نمؤملا

 EAN ...رانلا يفف نيبعكلا نم لفسأ ام ١

 ۳۰۲ ...لمعلا ىلع هلمعتسن مكدحأ لاب ام ۲

 ا ...اًطورش نوطرتشي ماوقأ لاب ام ۴

 ۹ ...اذكو اذك نولوقي ماوقأ لاب ام 4

 ۹۰ ...هتمأ رذنأ الإ يبن نم هللا ثعب ام ٥

 ۸-۱۹ ...لاجرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرت ام 5

 ۱1۳ ٠ بيط بسك نم ةرمتب دحأ قدصت ام ۷

 ۲۱ ...يفرشم ريغ تنأو لاملا اذه نم كءاج ام ۸

 ههه ...ةالص فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام قرح

 ۷ ...هناز الإ ءيش يف قفرلا ناک ام ۰

 ۱٦ ...اهؤاقس اهعم ءاطو كلام 0١

 ٤ ...دهجي ال مث نيملسملا رمأ يلي ريمأ نم ام 5

 2 ...ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام ۳

 ۷ ...موقي مث ءوضولا نسحيف ًأضوتي ملسم نم ام ٤

 ۹٤ ( ...اًسرغ سرغي ملسم نمام ٥

 هاله ءاج الإ هللا ليبس يف ملكي مولكم نم ام ٩

 ٤٤ باذكلا روعألا هتمأ رذنأ دقو الإ ىبن نم ام ۷



 7 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ...اموقت نأ [كعنم ام ۸

 ...هبر هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام 8

 ...لام نم ةقدص تصقن ام ٠١

 ..بنيزل لبح اذه :اولاق ؟لبحلا اذه ام 0١

o۲اهيف عقاولاو هللا دودح يف مئاقلا لثم ... 

 ...مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ۴۳

oاًران دقوأ لجر لثمك مكلثمو يلثم ٤... 

 ...هليلخ نيد ىلع ءرملا ٥

 قيرط رهظ ىلع ةرجش نصغب جر ٍّرم 5865

 ...لظتسيلو ملكتيلف هورم ؟ ها/

 هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا ۲0۸

 ...هبذكي الو هنوخي ال ملسملا وخأ ملسملا ٩

 هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا ٠

 ملظ ينغلا لطم ١

 ...اًران مهروبقو مهتويب هللا الم 5

 ...هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم ۳

 ...ةنجلا لخديو رانلا نع حزحزي نأ بحأ نم 4

 ....هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم ٥

Ao 

۲١١ 

۲۶٤ 

۷ 

"1-1 

۳4۹۸ 
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۳۹۱ 

۷٤ 

 فرضي
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5584 
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 1۷ ...حار مث ةعمجلا موي لستغا نم 75

 0 قح ريغب ارش ضرألا نم عطتقا نم ۷

 ۳۷٦ ...نوملسملا :اولاق ؟موقلا نم ٨۸

 ٠5400 هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم 5

 ۸۰ ...هولتقاف هنيد لّدب نم ۰

 oV 89 ؟مكيف سلفملا نودعت نم 1

 ۱۷۷ ...ةعمجلا ىتأ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم ١

 ۱۹۸ ...هتيب نم جرخ مث ءوضولا غبسأف أضوت نم ۳

 Vs ...ازغ دقف هللا ليبس يف اًيزاغ زهج نم ۴

 VY ...هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم 5

 1 ...هللا ءاش نإ لاقف نیمی ىلع فلح نم ٩

 ۳۹۰ ...رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم ۷

 to ...لع ىلأتي يذلا اذ نم ٨۸

 ۳ ...اًركنم مكنم ىأر نم ٩

 ۱۷۳ ...هللا هاقس أمظ ىلع السم ىقس نم ٠

 o۲ ...هب هللا عّمس عّمس نم ١

 4 ...طارق هلف اهيلع لصي ىتح ةزانجلا دهش نم ۲

YAYةنحلا لخد نيدربلا ىلص نم  (AYهك:  



 © باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ٤ ...هللا ةمذ يف وهف حبصلا ةالص ىلص نم ٦۱

 ٥ ...هوئفاكف افورعم مكيلإ عنص نم ۴۳

 ٦ ضرألا نم ربش ديق ملظ نم ۹

WY انرمأ هيلع سيل المع لمع نم... ۷ 

 ٨۸ ...حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نم ۱٦

  8انم سيلف انشغ نم 8

 ٠ هاله ۷ ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم

 ١ ...اًباستحاو اًنايإ ردقلا ةليل ماق نم ۷

  ۲هللا الإ هلإ ال ايندلا نم همالک رخآ ناک نم ۳۹

N هللاب فلحيلف اًقلاح ناك نم... ۴۳ 

 ٤ ...اًريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم 4۲۸

  6هيخأل ةملظم هدنع تناك نم ۰۸

oo هللا همحري ال سانلا محري ال نم 5 

  ۷محرُي ال محري ال نم 0۹
 ٨ اندجاسم نم ءيش يفرم نم ۹

  4۹...ليللا نم هبزح نع مان نم €۲

  ۰...اهلصيلف اهيسن وأ ٍةالص نع مان نم ۲٤

 Y۷ ...هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم ۱



 نيحلاصلا ضاير حرش ©

 ۲1۲ ...ةنالف هذه :تلاق ؟هذه نم ۲

 ۳١ ؟اذه ينم ذخأي نم ٣

 ۱۷۹ بطخب مامإلاو ةعمحجلا موي ملكتي نم

 ۷۲ ...نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم ٥

 ۴۸ افالتخا ىريسف مکنم شعي نم 5

 o٤ رباص تنأو هللا ليبس يف تلتق نإو معن ۷

 1 سانلا نم ثك امهيف نوبغم ناتمعن ۸

 ۳۱٤ ...ثالث قوف نمؤملا رحه نع لع يبنلا ىبن ۳.۹

 PTV ؟ ید هيلع له ۰

 YY ...معن :لاق ؟لبإ نم كل له ١

 ۲۱۸ ...نوعطنتملا كله ۲

 ۳۸ بركلا عم جرفلا نأو ءربصلا عم رصنلا نأ ملعاو ١

 ۱10 هللا هجو اهب يغتبت ةقفن قفنت نل كنأ ملعاو ٤

 48-50 ...فورعملاب نرمأتل «هديب يسفن يذلاو °

 ۸۰ ...اغل دقف تصنأ :هل لوقي يذلاو 5

 14۴۷ مكيلع ىشخأ رقفلا ام هللاو ۷

 ۹٤ هسفن جيجح ؤرماف مكيف تسلو جرخي نإو ۸

 185 ةالصلا يف ىنيع ةرق تلعجو ۹



 3 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ٠ سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو ٥١

  ۹...رانلاب انركذت مكدنع نوكن :تلق ؟كاذ امو ۳٤

  5...رانلا نم باقعألل ليو 4۸

  ۳...رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي 6

 ٤ فش ...كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل :لوقيف «مدآ اي

 ٥ ...هللا ىلإ نوروشح مكنإ «سانلا اهيأ اي ۳۰۱

  ۹؟ءالؤه نم ءليريج اي ۲۱

  ۷...كلذ مهمهي نأ نم مظعأ رمألا «ةشئاع اي ۳۰٦

 ٨۸ يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ «يدابع اي ١١

  48...نالف لثم نكت ال هللا دبع اي 4

  ۰بنج تنأو كباحصأب تيلص «ورمع اي 1۱۸

  ۱...كنيميب لکو هللا مس «مالغ اي ۰0

a مكب لعاف ينآ نورت ام «شیرق رشعم اي... ۲ 

  ۳...هبلق ناميإلا لخدي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي 4-۳ ۳۹

 ٤ ...ةراج نرقحت ال «تالسملا ءاسن اي ۷

 ٥ ...ةثالث تيملا عبتي ۹۸

 ١ نونمؤملا موقيف سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمي ٥

 "1711 ةقدص مكدحأ نم ىمالس لك ىلع حبصي ۷



 نيح اصلا ضاير حرش ©

 15 ...ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي ۸

 ف ....نيح ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني ۹

 6 ...مكلاب حلصيو هللا مكيدهب £



 ® تاعوضوملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 هه :تاريخلا ىلإ ةردابملا باب - ٠

 5 (ِتيَخْلَآ اوقيَتْسآَف - ١

 4... ةنَجَو مكبر نِّمْةَرِفْعَم لإ اَوْعِراَسَو * -
۷ 

 نتف لامعألاب اورداب -
 ۱٦

 اندنع ربت نم اًئيش تركذ -
 ۲١

 ؟انأ نيأف تلتق نإ تيرأ -
 ۳٦

 4 0 ؟اًرجأ مظعأ ةقدصلا يأ -

 5 ؟اذه ينم ذخأي نم -

 e نامز مكيلع يتأي ال هنإف اوربصا -

 ٤٠ اًعبس لامعألاب اورداب -

 هلوسرو هللا بحي ًالجر ةيارلا هذه نيطعأل -
3 

 3 ظ :ةدهاجملا باب ١-

 ۵۹ يلو يل ىداع نم :لاق هللا نإ -

 سانلا نم رثك امهيف نوبغم ناتمعن -
 ٥“

 ۸ هامدق رطفتت ىتح ليللا نم موقي ناك هت يبنلا نأ -

 ن7 ليللا ايحأ رشعلا لخد اذإ ناك -



 نيحاصلا ضاير حرش ©

 ۷٦ ...نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا -
 تاوهشلاب رانلا تبجح -

 ۹۲ ةرقبلا حتتفاف ةليل تاذ هل يبنلا عم تيلص -

 4” 0 مايقلا لاطأف ةليل هلع يبنلا عم تيلص -

 ۹۸ ةثالث تيملا عبتي -

 ۹۹ هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنجلا -

 0 هئوضوب هیتآف هلل هللا لوسر عم تيبأ تنك -

 ۱٥ دوجسلا ةرثكب كيلع -
 م5 هلمع نسحو هرمع لاط نم سانلا ريخ -
 ۱۸ ردب لاتق نع رضنلا نب سنأ يمع باغ -

 1۰ انروهظ ىلع لماحن انك ةقدصلا ةيآ تلزن امل -

 ١١15 يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي -

 ۳۸ رمعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب ١-

 ۳۹ «...ٌرْكْذَت نم هيف رڪ ي ام مگ ريت موا 9 -
 6 هلجأ رخ ئرما ىلإ ىلاعت هللا رذعأ -

 ۳ ردب خايشأ عم ينلخدي رمع ناك -
 ١ :ريخلا قرط ةرثك نايب باب - ١

 101 ؟لضفأ لامعألا يأ -

 ١6 ةقدص مكدحأ نم ىمالس لك ىلع حبصي -



 ® تاعوضوملا سرهف

 1۷ يتمأ لامعأ لع تضرع -

 1۰ روج الاب روتدلآ لهأ بهذ“

 ۱۹٦ حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نم -

 ۸ اهتراجل ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي -

 ١4 ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا -

 ۱۷۱ ۾ شطعلا هيلع دتشا قيرطب يشمي لجر اهنيب -

 ۷٤ ةرجش يف ةنحل لا يف بلقتي الجر تيأر دقل -

 ۱۷ ةعمجلا ىتأ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم -

 م١ نمؤملا وأ ملسملا دبعلا ًأاضوت اذإ -

 ۱۸۳ ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا -

 ۸٥ اياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ -

 AV ظ ةنحلا لخد نيدربلا ىلص نم -

 ۸۹ ...لثم هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ -

 1۹۰ ةقدص فورعم لك -

 ۹٤ ...ناك الإ اًسرغ سرغي ملسم نمام -

 ۹۷ ...دحسملا برق اولقتني نأ ةملس ونب دارأ -

 ۱۹۹ ...هنم دجسملا نم دعبأ ًالجر ملعأ ال لجر ناك -

 ۲١۱  ةرمث قشب ولو رانلا اوقتا -

 ۴۳ ...ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضرل هللا نإ -



 ۲٦ ةقدص ملسم لك ىلع -

 ۲۰۹ : ةعاطلا ىف داصتقالا باب - ٤

 4 ٠ «َنَقْهَتِل َناَءَيَقْلَاَكِيَلَع الأ ام 0 هط - ١

 ۱۱ (ٌرْسْعْلا مكب ديرب اَلَوَرْسُيْلا مكب هلآ ديري -

 1۲ ؟هذه نم :لاق «ةأرما اهدنعو اهيلع لخد هت يبنلا نأ -

 1٥ .هللي يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج -

 MA نوعطنتملا كله -
 فش رسي نيدلا نإ -

 ففي ...نيتيراسلا نيب دود لبح اذإف دجسملا هلع يبنلا لخد -

 ۲۲۹ ...دقريلف ىلصي وهو مكدحأ سعن اذإ -

 ۲۳۱ ...تاولصلا هلل يبنلا عم ىلصأ تنك -

 ۲۳۱ ...ءادردلا يبأو ناملس نيب هللت يبنلا ىخآ -

 فيا ؟ةلظنح اي تنأ فيك :لاقف هنع هللا يضر ركب وبأ ينيقل -

 ففي ...مئاق لجرب وه اذإ بطخب هلي يبنلا منيب -

 5 : لامعآلا ىلع ةظفاحملا باب - ٠
 121 5 722 اا + خي كد

 5 4 ...اهلزغ تضقن ىلاك اونوکت الو 9 -

 1 2 و ص وو ع

 ۲٤١ 4 َةَمحَرَو َةَفََر هوعبتأ يذلا بولق ىف اَملَعَجَو - 

 ۲4 ...ليللا نم هبزح نع مان نم -

 0 ...نالف لثم نكت ال «هّللا دبع ای -



 ظ ظ تاعوضوملا سرهف

 ۷ ...ليللا نم ةالصلا هتتاف اذإ هلع هللا لوسر ناك -

 4۸ :امادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب -5

 4۹ « ...هّللا كتبي نوعا هللا نوبت رسک نإ لف -

 ۲o٠ (اوُهتناف هنع مك امو هودځف لوسرلا مکدتاء آمو -

 ۲١ (ةكسح هوس هلآ ل وُسَر فكل نک دق -

 ۲ «َمُهَتيَبَرَجْس اَميِف َكوُمكَحُي ىح توئوؤُي الكير الف -

 ۹۳ هَل عاَطأ َدَقَف َلوُسرلا عِطُي نم »-

 ٥ ( هر نع نوفا ن يذلا ر دخيل )

 0 ريق طر لإ یدل كنو -

 آت اء نم نڪ توُيُب ف ليام ترڪ ڏآو - 
 ۲۸ ...مکلبق ناك نم كلهآ |منإف «مكتكرت ام ينوعد -

 V٤ بولقلا اهنم تلجو ةغيلب ةظعوم هلي هللا لوسر انظعو -

 YAY ...مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل -

 ۹۱ ...ليللا نم هلهأ ىلع ةنيدملاب تيب قرتحا -

 ۳ ...ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم نإ -

 ۲۹٦ ...اًران دقوأ لجر لثمك مكلثمو يلثم -

 ۲۹۸ ...ةفحصلاو عباصألا قعلب رمأ -

 ا الرغ ةارع ةافح ىلاعت هللا ىلإ نوروشحم مكنإ «سانلا اهيأ اي -
 1۲ ...فذخلا نع هل هللا لوسر ىبن -



 نيححاصلا ضاير حرش ©

 ...رجحلا لبقي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تيأر - ظ

 : ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب - ١

 «ضرألا ىف امو توسل ىف ام هلي هلل هللا لوسر ىلع تلزن امل -

 :رومألا تاثدحمو عدبلا نع يهنلا باب -

 ...هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم -

 ...هانيع ترمحا بطخ اذإ هلل هللا لوسر ناك -

 : ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نميف باب -4

 4 اكو نم انَل به اَنبَر وُلوُقَيَنيِذلاَو -
 رامنلا يباتجم ةارع موق هءاجف ب هللا لوسر دنع راهنلا ردص يف انك -

 : ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب ١-

 «ٍةََسَخَأ ِةَطِعْوَمْلاَو ةَمكلآِ كبَر ٍليَِس لإ عذأ ) -
 ريل ىلإ َنوُعَدَيٌةَمأ مكي نُكَتَلَو -
 رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم -
 ...هللا حتفي الجر اًّدغ ةيارلا نيطعأل -

 وزغلا ديرأ ينإ هللا لوسر اي-

 :ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب - ١"

 « ىَوقتلآَوِرِبْلا ىلع أوُنَواَعَتَو - 
 ازغ دقف هللا ليبس يف اًيزاغ زهج نم -

 ءاحورلاب ابكر يقل هلل هللا لوسر نأ -

۳۷۱1 

۳۷1 

V€ 

۳۷٦ 



 © تاعوضوملا سرهف

 ۳۸٩ هب رمأ ام ذفني يذلا نيمألا ملسملا نزاخلا -

 AY : ةحيصنلا باب -55

 ۸۲ رخ َنوُنيؤُمْلآ اَمّنِإ -
 كنف «َنوُمَلحَت الام هلأ م ُمَلَعاَوْرْكل ٌحَصنَأَو ) -
 AY ةحيصنلا نيدلا -

 ۳4۸ ةالصلا ماقإ ىلع هت هللا لوسر تعياب -

 ٠ 4٠0 ...هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤيال -

 ۲ :ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا باب - ۴

 اا ٠ ر ىلإَنوُعْدَيٌةْمَأَمُكََي نُكتلَو» -

 ١ 4ٍضعب تعب ٌءاَيِلَو وأ ْمُهِضَعَبتنِمْؤُمْلاَو َنوُنيْؤُمْلاَو ) -
- 

 >1۲ 4 دوا ناسِل ليوتزنسإ بْن اورَقَڪ َنيذلآ سيل و -

 اا فكيف ءا نتو نیول ء اً نمف رگیر نی ُقَحْلآ لَو -

-_- 

 ٤ 0  4ٍُرمْؤَتاَمِب عَدَصَف )-

 ۷ 00 « ِءَوُسلَآ نع ت تك ندا انا

 4 رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ت هللا لوسر انعياب -

 ٠ اهيف عقاولاو هللا دودح يف مئاقلا لثم -

 ٠ fo ...نوفرعتف ءارمأ مكيلع لمعتسي هنإ -

 ۳۷ برتقا دق رش نم برعلل ليو «هللا الإ هلإ ال -

 ٤١ تاقرطلا يف سولجلاو مكايإ -



 نيح اصلا ضاير حرش ©

 2 رانلا نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي -

 ۹ فورعملاب نرمأتل هديب يسفن يذلاو -

 t۳ | ...لدع ةملك داهجلا لضفأ -

 2 ...ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإ «سانلا اأ اي -

 ٤٥۷ رکنم نع یہ وأ فورعمب رمآ نم ةيوقع ظيلغت باب - ۴٤

 هلعفو هلوق فلاخو

 t0۷ « حُكسفنأ َنْوَسَتَوِرِبْلاِب سالا ن ورمات 9 -

 ۹ « َنوُلَعفَت ال ام ترول وقت مِل اوما نذل اجاني -
 0۹ 4ُهْنَع ڪنهن آم لإ ْمُكَفِلاَحَأ نأ ُديِرَأ آَمَو و -

 د رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي -

 1۲ :ةنامألا ءادأب رمألا باب ٥-

 4 ظ 4 اهلها لإ ب َسَمألا ودون نأ مكر ماي هللا نإ - 

 6 « ِلاَّبِجَلَأَو ضّرألاَو تَوَمَسلَ ىلع ةَناَمَْلا اَنْضَرَع انِإ -
 ۷ ثالث قفانملا ةيآ -

 ٤۷۱ ظ امهدحأ تيأر دق نيثيدح هلل هللا لوسر انثدح -

 Vo نونمؤملا موقيف سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجي -

 A٤ :ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب -"5

 0 « َعاَطُيٍعِِفَس الو م يح ن َنيِمِلُظلِل ام 9 -
 4۸٦ ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف .ملظلا اوقتا - ظ
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 دفنا ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل -

 4۰ انرهظأ نيب هلت يبنلاو عادولا ةجح نع ثدحتت انك -

 ۹٦ ضرألا نم ربش ديق ملظ نم -

 ۹۸ ملاظلل يلميل هللا نإ -

 44 باتكلا لهأ نم اًموق يتأت كنإ -

 0۹۸ هيخأل ةملظم هدنع تناك نم -

 ٥١١ هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا -

 0١4 >> ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزل ا نإ -

 o۳ ل يبنلا باحصأ نم رفن لبقأ ربيخ موي ناك امل -

 o۷ ؟سلفملا ام نوردتأ -

 o لا نومصتخت مكنإو رشب انآ نإ -

 ré 0 هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي نل -

 5 قح ريغب هللا لام يف نوضوختتي ًالاجر نإ -

 06 : مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب -۷

 ه١ « دبر دنع هلي وهف هللا تمرح َحِظَعُي نمو »-

 o۲ « ٍبوُلَقْلا ی وقت نِم اهن ِهاَرتَعَس ٌمِظَعُي نَمَو ) -

 o۲ «َنيِيِيْؤُملِل َكَحاَتَج ٌضِفَحَآَو ) -

 o٤ اًضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا -

 ه4 ..انقاوسأ وأ اندجاسم نم ءىش يف رم نم -



 هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا هلل يبنلا لبق -

 ۰ ...مكنايبص نولبقتأ -

 هللا هح ری ال سانلا محري ال نم -

 ...سانلل مكدحأ ىلص اذإ -

 ...لمعلا عديل هلع هللا لوسر ناك نإ -

 لاصولا نع هت يبنلا مهاهن -

 اهيف لوطأ نأ ديرو ةالصلا ىلإ موقأل ينإ -

 هللا ةمذ يف وهف حبصلا ةالص ىلص نم -

 هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا -

 هبذكي الو هنوخي ال ملسملا وخأ ملسملا -

 اوربادت الو اوضغابت الو اودساحت ال -

 ...هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال -

 اًمولظم وأ اًلاظ كاخأ رصنا -

 سمح ملسملا ىلع ملسملا قح -

 عبس نع اناهنو عبسب هلل هللا لوسر انرمأ -

 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

dar-alwatan 

LL 
SR 18.00 


